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Tiesu Palāta uz vinas aprādīto datu un aiz vinas pievcstiem iemesliem nākusi pie slēdziena: 1) ka 1926. g. 23.
janvāra līguma noteikumi pēc tā satura un izpratnes ar jēdzienu „linu punkta v a d ī b a " prot nevis punkta techniskā
personāla picņcmšanu vien, bet gan linu savākšanu по гаžotājiem vispār; 2) ka atbildētājam, kā „linu pieņemšanas
punkta koncesionāram", vispār bija jārīkojas kā pēc „tagad"
pastāvošiem, tā arl vēlāk izdodamiem noteikumiem, to starpā,
saprotams, arī pec 1926. g. 15. aprllī izdotiem Finanču ministra noteikumiem („V. V." 84. п.), kuri tā tad attiecīgi papildina minēto līgumu. Šāds Tiesu Palātas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. No šī sava slēdziena Tiesu Palāta pareizi nākusi pie sava tālākā slēdziena par to, ka atbildētājam saistošs
arī pievesto Noteikumu 26. р.. Ar to atkrīt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzlbas 1. pktā.
Tiesu Palāta по aprādītā līguma nākusi pie slēdziena, ka
tai nav aizlieguma Finanču ministrijai — it kā atbildētājam
par labu — tai pašā vietā atļaut atvert arī citu pieņemšanas
punktu. No šāda slēdzicna, kura pareizību kā tādu atbildētājs
ncapstrīd, Tiesu Palāta varēja nākt pie sava tālākā slēdziena
par to, ka Finanču ministrija nenes atbildību — atbildētāja
priekšā — par apgrozījuma samazināšanu atbildētājam atļautā
picņemšanas punktā, it kā sakarā ar kāda cita pieņemšanas
punkta atvēršanu tai pašā vietā. Finanču ministrija nav uzuēmusies picnākumu nevienam citam neatļaut atvērt linu pieucmšanas punktu tai pašā vietā. Šādu pienākumu neparedz
ari pievestie Noteikumi. Zaudējumu atlīdzības prasību var

I-atvijas civīllikums.

4

—

*

diblnāt tikai uz kāda vainīga pretlikumiskās vai pretlīgumīgās
darbības (L. civ. lik. 3284., 3444., 3449., 3450. р. р.). Namsalmnleks, kas izīrē vcikala telpas tirgotājam un kādas citas
veikala telpas izīrē savā namā pirmā īrnieka konkurrentani, nav atbildFgs pirmajam, ja vien narņsaimniekam tas n e bija aizlicgts līgumā ar pirmo īrnicku; tāpēc nupat picvcstā
gadījuniā pirmais īrnieks nevar izvairīties no pilnas īrcs samaksas, it ka tāpēc, ka apgrozījums viņa veikalā samazinājies.
Tādā kārta atbiklci.i.iain nav ticsības uz aprādītā pamata vien
izvairītics no Notcikumu 26. pantā paredzētās soda naudas saniaksas it ka tapcic, ka avansa apgmzījuma summa nav tikusi sasniegta pateicoties apgrozījutna samazinašanai sakarā
ar tai pašā vietā jaimatvērto pieņemšanas punktu. Noteikumu
26. p. runā nevis par linu apgrozījumu vispār, bct taisni tikai
par a v a n s a apgrozījumu. Viss 26. panta noteikums domā
tikai nodrošināt fiskam avansa apgrozljumu un proti, uzstādot
sankciju (soda naudu) gadīiiunam, j"a šāds a v a n s a apgrozījums nav bijis izdevīgs un nav sasniedzis normu. N0 šādas pievestā 26. panta nozīmes tleši izriet, ka ar to momentu, kad koncesionārs vairs neizlicto avansu, bet tadu pilnā
mērā atmaksā, soda naudas tālākā uzrēķināšana atkrīt. Tā
tad, koncesionārs pats var novērst soda naudas tālāko uzrēkināšanu, ja vioš avansu nckavējoši un pilnīgi atmaksā. J a
nu koncesionārs, novērojot, ka picni. заката ar jauna pieņemšanas punkta atvēršanu tai pašā vietā, avansa apgrozījums
samazinās, bct tomēr avansn tickavcjoši un pilnfgi 11 с atmaksā
un ar to izsauc soda naudas uzrēķināšanu 110 iztnikstošās Udz
normai avansa apgrozījuma summas, tad viņam pašam jānes
no šādas viņa nolaidības izrietošās sekas. Ar to tad koiicesionārs — konkrētā gadTjumā atbildētājs — zaude tiesību
prasīt atlīdzību par kādiem zaudējumiem no Finanču ministrijas (L. civ. lik. 3441. p.) un šai nolūkā it kā aizturēt avansu.
Atbildētājs šai ziņā pielaiž acimredzamu circulus vitiosus: s a vus zaudējumns viņš pats izsaucis taisni ar to, ka viņs turpina uzņēmumu, neatmaksājot avansu, kļūdaini domājot atlīdzību par zaudējumiem nodrošināt scv ar avansa icturēšanu,
no kura atmaksas vien tomēr viņš tikai būtu varējis nodrošināties pret pašiem zaudējumiem. Ar to atkrīt atbildētāja pa-
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skaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 2. pktā, kuros tas apstrīd
l'inanču ministrijas prasību uz tā pamata, ka Finanču ministrija tai pasā vietā atļāvusi atvērt jaunu pieņemšanas punktu.
Aiz tiem pašiem iemesliem atkrīt arī atbildētāja aizrādījumi
uz to, it kā viņa minētās komisijas priekšsēdētāja, liecinieka
Šfc. solījumu, atbalstīt atbildētāja lūgumu (pārcelt viņa pieucmšanas punktu uz citu vietu). Bez tā, šai zipā Tiesu P a lāta arī konstatejusi, ka taisni par šo jautājumu bijis jāizlemj
pašam Finanču ministrim. Tāpēc Tiesu Palāta pareizi nākusi
pte slēdziena, ka liecinieka Šķ. solījums nemaz nav saistošs
Finanču ministrijai, un atbildētājs nevar uz to atsauktics. Pilnīgi nevietā ir atbildētāja apgalvojums, ka Finanču ministrija
esot apzināti un ar nodomu maldinājusi viņu nupat aprādītā
lietā. Tā tad atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 2. pktā.
Nepclna icvērības atbildētāja atsaukšanās uz L. civ. l!k.
3378. р.. Šis pants paredz, ka, ]"a galvenais prasījums izbeidzas, tad atkrīt arī līguma sods. Kā augršā aizrādīts, atbildētājs nav laikā atmaksājis avansu, bet ar to vipš tikai netieši
un klusu ciešot pielaidis soda naudas uzrēķināšanu no iztrūkstoŠās līdz normai avansa apgxozTjuma suramas. Turpretim,
soda iiauda nemaz ncbija paredzēta Finanču ministrijas tiesi
a v a n s a atmaksas prasījuma nodrošināšanai, it kā galvenā
p r a s ī j u m a kā tāda akcesorisks piederums. Tādēl 3378.
p. ncmaz nav piemerojams tagadējā prasībā. īekš kam atbildētājs ierauga L. civ. lik. 3542. p. pārkāpumu, v\ņš pat ncaizrāda. Ar to tad atkrit atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 3. pktā.
Pretēji atbildētāja domām, Ticsu Palāta gan apspriedusi
\ i ņ a iebildumn par to, ka prasītājai ncesot ticsības prasīt procentus vēl pirms prasības celšanas, jo Tiesu Palāta šādus viņa aizrādījumus burtiski pieved sprieduma vēsturiskā dalā.
Tstenībā L. civ. lik. 3426. p. nav šai lietā piemērojams, jo
tas aizliedz tikai proccntu ņemšanu no procentiem. Bez tā,
soda naudas prasījunis sastāda tagadējās prasības patstāvīgo
un vienīgo priekšmetu un IM>tlihīnājis atbildētāja patstāvīgu
parādu, kāds parāds, kā latkfl nesegts, skaitās par nokavētu
nn tāpēc prasītājam, uz L. civ. lik. 3320. p. 1. teik. pamata,
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bija tiesība prasīt nokavējuma procentus. Piespricžot tādus,
Tiesu Palāta, gala slēdziena ziņā, rlkojusies saskaņā ar likumu. Ar to, beidzot, atkrīt arī atbildētāja paskaidrojumi viņa
kasācijas sūdzības 5. pktā.
(1933. g. 27. sept. spr. Nr. 2131, Pinanču min. pr. 1. pr. Matuzēli.)

360.
Prasības cclšanai gan alzgādnim bija jāpieprasa Bāriņu
ttesas piekrišana, bet uz tās trūkumu atbildētajam, kā partiem,
nav ticsības atsaukties, jo par atlaujas ncpicprasīšanu aizgādnis varbūt būtu atbildīgs Bāriņu tiesā. Bet prasības pamatotība ar to nekad nav aizskārta; šāda sankcija likumā nav
paredzēta.
(1933. к. 25. oktobra spr. Nr. 47, Skultes pr. 1. pr. Skulti u. c.)

626.
Prasītāja lfidz atjaunot viņas traucēto valdlšanu uz iesūdzībā minūtām telpām, kuras atbildētāja patvarīgi ieoēmusi
1931. g. 14. vai 15. janvārī.
Atbildētāja, neatzīstot prasību, paskaidrojusi, ka par strīdus telpām valdījusi viņa.
Apgabaltiesa prasību atraidījusi, nākot pie slēdzicna, ka
strīdū esošās telpas bijušas picbīlvc pic prasītāja ēkas, atslēgas no šīm telpām atradušās pie būvuzļjēmēja ()., tikai pēdējais rīkojies par telpām, 11 n tās vēl atradušās bīivēšanas stāvoklī, pie kam neesot pierādījumii, ka tās bīītu nodotas praSītājas rīcībā; tādēl Apgabaltiesa atzinusi, ka telpas atradušās būvuzņēmēja 0 . rīcībā un tikai par pēdējā valdīšanu un
turēšanu par šīm telpām varetu eventuāli runāt.
Pievestais Apgabaltiesas icoemtais vicdoklis atzlstams
par nepareizu. Būvuzņēmējs ar pasūtītāju atrodas darbuzņēmēja līguma attiecībās (L. с 1. 4226. р.) im кЭ tāds uzskatāms
par izvedamās būves turētāju L. с 1. 020. panta nozTmē, jo
viņš par īpašnieku atzīst pasūtītāju, 1111 talsnl 61a pCdējals ir
būves valdītājs (lai gan netiešs valdītfiji mlttelbnn i Bcsltzer),
Tādēļ Apgabaltlesa arl konkrStS scadfjuiiin il tfl lcmcsln vlen,
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ka par būvējamo plebūvi nkojusies bīīvuznēmējs О., nevarēja noliegt prasītfijas tiesību, celt prasību dēl traucētas valdlšanas atjauiiošanas. picšķirot šo tiesību vienīgi O. Arī pati
atbildētāja savfi paskaidrojumā uz kasācijas sūdzlbu atzīst, ka
būvuzņčmējs (). u/ stndfi stāvošām telpām valdīšanas tieslbas nav ieguvis un i/lirzā tikai jautājumu, k a s n o p r ā v 11 i e к i e m pēc lietas apstākļiem būtu atzīstams par tclpu valdītāju. Ickš lain arī pastāv šīs lietas kodols, no kura izšķiršanas Apgabaltiesa izvairījusies.
(1933. к. 29. scpt. spr. Nr. 887, Tukuma apr. pašvaldības pr. 1. pr.,
Tukiinu dlakonisu slimnīcas biedr.)

934.
Apgabalticsa prasību apmierinājusi, starp citu, aiz tā iemcsla, ka atbildētāja 1930. g. viena pati izmantojusi „S. M."
mājas. Tas vicn, ka atbildētāja ncbūtu apstrādājusi un izmantojusi visu šīs mājas zemes platību un izmantotā no viņas zemcs platība būtu pat mazāka par pusi no visas mājas platības,
vē lncdod vitiai tiesības atteikties no puses ienakumu atdošanas prasītājai, kā šīs mājas otrās puses kopīpašniccci, jo
katram kopīpašnickam ir tiesība uz īpašuma auffliem samērīg;i ar viņa daļu (civ. lik. 934. pants); vienīgi tai gadījumā,
ja kopīpašnicki bīītu vienojušies par kopīpašuma, sadalītu samērīgi katrai daļai, izmantošanu, varētu būt runa par to, ka
auffli, ко icguvis viens no kopīpašniekiem, picdcr vienīgi viņam; bet šai gadīiumā Apgabalticsa uz viņas spriedumcā picvesto apsvērumu pamata konstatējusi pretējo, t. i. ka tāda
vienošanās nav notikusi; šāds Apgabalticsas konstatējums atticcas uz lietas faktisko pusi пи nav pārbaudāms kasācijas
kārtībā; pie tādicm apstākļicm Apgabaltiesa varcja nākt pic
slēdziena, ka atbildētājai, kaut arī viņa nav pilnīgi izmantojusi
visu „S. M." mājas zemi, tomēr mājas ienākumos ir jādalās ar
otru kopīpašnieku.
(1933. g. 28. sept. spr. Nr. 857, Teika mant. masas pr. 1. pr. Teika.)

2620.
Tiesu Palāta gan nav apspriedusi sevišķi atbildētāju iebildumu par prasībaa noilmniiii. Тотбг šis apstāklis vien nc-
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v;ir novest pie vii.ias spricdLima atcelšanas jau tāpēc vien, ka
niaiitiidi-vrjs uiiris kara laikā un Jānis Sk. lldz šim vēl atrodas
prniiibnlm-. РёС L. civ. lik. 3081., 3088. р. р., 3625. р. 2., 3.
pkt. iioil.uuma tecējums apturams gadījumā, ja sakarā ar kara darbtem testājas justitium un vispār atticcībā uz personam,
kas alrodas zcm aizffādnības. Attiecībā uz šlm personārri arī
2020. р. i>aredzētais К) gadu laiks atzīstams par apturētu
(3627. P. 2. tcik.).
(1933. I. 25. oktObra spr. Nr. 47. Skultes pr. 1. pr. Skutti u. c.)
2681.
Tiesu Palāta pareizi iziet no tā, ka L. с 1. 2681. р., aizliedzot līdzmantinickicm rīkotics par visu mantojumu, kā tādu, atseviški bez pārējo līdzmantinieku piekrišanas, neaizskar
929. p, parcdzēto katra atscvišķa līdzlpašnicka (lldzmantinicka) tiesību patstavīiri rīkotics par savu (ideālo) mantošanas
daļu. Bet taisni ickš tam pastāv šīs lietas kodols, ka, slēdzot
mantošanas dalīšanas lījrumu savstarpā par visii mantojumu,
atbildētāji ne tikai rīko.iušics tikai par savām mantošanas dalām, bet j a u r ī k o j u š i c s p a r m a n t o j u m u
v is u m ā k ā t ā d u . Kaut arī Ticsu l'alāta nav tieši nodibinājusi
runā stāvošā mantojuma dalīšanas llguma saturu, tomēr no
mantojuma dalīšanas Iīguma teksta redzams, ka atbildētāji
mantojumu sadalījuši savstarpā г с ā 1 ā s d a ļ ā s, t. i. nemaz
nav aprobežojušies ar savu idcālo daļu it ka nodoŠantt vai atsavināšanu vien. Ideāla dala pēc būtības nesakrīt ar ķādu
reālu dalu, un ja kāds līdzīpašnieks (līdzmantinicks) tagad
savas i d с ā 1 ā s d a ļ a s v i e t ā s a ņ c m к ā d u m a n t o j u m a r c ā l u d a l u , tad šāda mantojuma dalīšana līdz
ar to ticši skar visu pārējo līdzmantinieku ticsības. Tāpēc
šāda veida mantojuma dalīšana pielaižama t i k a i a r v i s u
1 ī d z m a n t i n i с к u p i e к r i š a n u. Tikai visi līdzmantinieki, kopā savstarpēji vienojotics, varētu noteikt, ciktālu kāda reāla daļa vērtlbas ziņā atbilst attieclgai inantiuicka ideālal
dalai, kāds jautājums, saprotams, nav izšķirams ar mantinļeku
balsu vairākumu. .la viena mantinieku gīups nevētea p.ilikl
kopīpašumā ar pārējiem niantiiiickk'm, tad §i Rrupe vari
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prasīt mantojuma dalīšanu picspiedu kārtā, tiesas celā, likumos
paredzētā kārtlbā. Bet niiiiētai mantinieku grupai nav tiesības vienpusīgi noteikt dališanas kārtību un piespiest pārējos
apmierināties ar iiiaiitojiuiia reālo dalīšanu. Ja nu dalīšanas
līgums noslēgts, apcjot vienu' vai vairāku līdzmantinieku mantošanas tiesības, lad apietiem mantiniekiem tiesība netikvien
celt prejudiciālu prasību dcl dalīšanas līguma atzīšanas par viņiem „nesaistosn", bct arī tiesības ticši celt tagadējo kondemnācijas prasību dčl dalīšanas līguma atcelšanas kā prctlikumiska visās šī liguma dalās. Pretēji atbildētāju domam,
iepriekšējā prasltnjii apstiprināšana mantošanas ticslbās nemaz nebija vajadzlga. Celot tagadējo prasību, prasītāji, sevišķi arī promesošā aizgādnis, jau izteicis vēlēšanos mantojuniu pieuemt.
(1933. g. 25. oktObra spr. Nr. 47. Skultcs pr. 1. pr. Skulti u. c.)

3066.
Prctēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam,
Tiesu Palāta savu slēdzicnu par prasītāja nodomu nodibināt
dzlves victu Latvijā, kā arī par viņa „animus mancndi" pamato ncvis tikai už kasācijas sūdzībā picvestiem dokumentiem (uzturēšanās atlauju, īres līgumu un Zviedru sīitniecības
matrikulu), bet gan arī uz to, ka prasītājs arī faktiski nepārtraukti dzīvojis Latvijā no 1932. g. 5. februāra, līdz Tiesu Palātas sprieduma taisīšanas brīdim (1933. g. 13. martam) un
— galvcnais —, ka prasītajs Latvijā nopircis namu tirdzniccības uzņēmuma nodibināšanai. Uz visu šo datu pamata Ticsu
Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs nodibinājis Latvijā domicīlu L. с I. 3066., 3067. pantu nozīmē.
(1933. g. 29. sept. spr. Nr. 2822. Johansona pr. 1. pr. Johansons.)

3304.

Apgabaltiesa, apsverot lietas apstākļus, konstatējusi, ka
atbildētāja iiiašiiin sai.iēniusi izmēgināšanai, ka mašīna tikusi
pēc tā piedfivātfl prasītājam sai.icmšanai ar dēfekticm un ar
nepilnīgu komplektu, ka ntblldētāja tiav piepādījusi, ka mašīiia
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savā laikā būtu tikusi nodota atbildētājai tādā pašā stāvokll,
t. i. jau salauztā stāvoklī, bez daļām u. t. t.. Šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un tāpēc nav
pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt atbildetājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, кщ-os tā apstrīd aprādīto Apgabaltiesas konstatējumu pareizību pēc būtibas. Gan
pati atbildētāja nebija paskaidrojusi, ka „pie izmēģināšaoas
mašīnu salauzusi pati atbildētāja". Apgabaltiesa to — pretēji
atbildētājas domāin — arī neapgalvo, bet aizrāda vienīgi uz
to, ka „mašīnu saiKiniisi atbildētāja izmē&ināšanai, pio kam tā
tikusl salauzta". Pati atbildētāja savā kasacijas sūdzībā tomēr paskaidro, ka viņa gan esot apgalvojusi, ka „pie ineģināšauas salūzusi kāda mašīnas d а 1 a". Liccinicks Р . šai ziņā
apliecinājis, ka „šī malamā mašīna tika pa reizēm lietota un,
to izprovējot, maļamā mašīna salūza un palika tur fabrikā";
tā tad salūzusi nevis kāda mašīnas d a ļ a, bet gan p a t i m а š ī n a, kura tad palikusi fabrikā. Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa varēja nākt pie gala slcdzicna, ka a t b i l d ē t ā j a i, apgalvojot, ka maŠlna atrodotics tai stāvoklī, kādā tā
tikusi viņai nodota, vai esot vcca, šis savs apgalvojufns bija
jāpierāda, jo šādam vii,ias apgalvojumam ir ierunas raksturs.
Tāpat taisni atbildētājai bija jāpierada, ka mašīna, to izmēginot, bija salīīzusi aiz nejaušības, baz viuas vainas (L. civ. lik.
3443. р., sal. ar 3304. р.). 'l'ā tad, ja tnašīna salūzusi pie tās
izmēgināšanas, kfidu izmēgināšanu, saprotams, izdarījusi at~
bildētāja, tad prasītajs var šai zii.ia aprobežotleš ar aizrādījumu uz mašīnas sabojāšanās faktu, kas noticis pie atbildētājas
izdarītā izmēgmājuma, t. i. a t b i 1 d ē t ā j a s d a r b ī b ā. Pic
šcādiem apstākliem atbildētājai jāsniedz ekskulpācijas pierādījums saskaņā ar 3443., 3439., 3304, р. р.. Šo tezi taisni uzsver pašas atbildētājas citētais spriedums Cvingmaņa spricd.
krfij. VII, Nr. 1334, lp. 230. Pat ja atzītu, ka 3304. p. neattiecas uz līgumisku attiecību pārkāpšanu, tad uz tādām katra
ziņa zīmējas 3439., 3440., 3443. р. р., kuros iztcikts tas pats
princips, proti, ka prasītājam, kā cietušam, jāpicrāda savs zaudējums, im ka tas izcēlies atbildētāja darbībiī, pic kam atbildētajs atsvabināms no pienāktima atlīdzināt zaudējumu.s tikai
izņemuma gadījumā, proti, ja zaudcjums izcēlics nejauši, kāds
atbildētāja aizrādījums uz minēto izņēmuma stāvokli, но pro-
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cesa viedokļa, atzīstams par ierunu, kas jāpierāda atbildētājam. Tā tad, Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats nākt pie
slēdziena, ka atbildētājai par mašīnā notikušiem bojSjumiem
jāatlīdzina prasītājam. Apgabaltiesa sīki motlvējusi, kādēl viņa nav pielaidusi otrreizēju ckspertīzi. Ticsas slēdziens par
ekspertīzes vajadzību vai nevajadzību nav kasācijas kārtībā
pārbaudams. Atbildētāja neaizrāda, kādas nepareizības Apgabaltiesas sprieduma motīvos būtu atzīmējamas sakarā ar
to, ka Apgabaltiesa. nav sevišķi apspriedusi atbildētājas atsauci
uz L. civ. lik. 3934. sck. р. р., 3868. р. Apgabalticsa taisni tāpat, kā atbildētāja, izict no tā, ka mašīna tikusi nodota tikai
izmēģināšanai, atzīstot, ka atbildētajai jāpierāda savs nevainīgums. Apgabaltiesas ar to atzīst arī, ka, ja atbildētajai šāds
pierādījums būtu izdevies, tā no atbildības par zaudējumu būtu
atsvabināta, jo pats risks par casus bez šaubām jānes prasītājam kā prezumptīvam pārdcvējam.
(1933. g. 27. sept. spr. Nr. 1896. Vīšnikofa pr. 1. pr. Rīgas ķīm. fabr.
„Juk'la" A./S.)

3734.

Apgabaltiesa, konstatējot, ka atbildētājas bēru ionda tiešais mērķis ir ar izmaksājamām summām segt biedru apbedīšanas izdcvumus, un ka biedra mantiniekicm izmaksājams tikai pabalsta atlikums pēc apbedīšanas izdcvumu atvilkšanas,
ir nākusi pie slēdziena, ka prasītājs, kurš sedzis visus bēru izdevumus, ir atzīstams par mirušās pakaļpalicēju bēru fonda
noteikumu 5. panta nozīmē, un ka viņam ir tiesība pieprasīt
no atbildētājas beyu izdevumu atlīdzību. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, šāda Apgabaltiesas slēdziena pareizību — gala slēdzicna ziņā — attaisno konkrētās lietas apstākļi. Apgabalticsa ir konstatējusi, ka mirušās U. vīrs nav
rūpējies par viņu un nav apbedījis viņu, un pie tādiem apstāklicm jāpiekrīt Apgabaltiesas uzskatam, ka mirušās vlrs
nav uzskatāms par mir. U. „pakalpalicēju" bēru fonda notcikumu 5. § nozīmē. Tādēl, saskaņā ar 5. § notcikumiem, pašai
fonda valdej bija jāpaglabā U. uz izmaksājamo summu rēķina,
bet ja viņa to nav darījusi un viņas vietā apbedīšanu izdarījis prasītajs ;n s;ivii'in līdzekliem, tad viņš var pieprasīt bēru
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izdevumus no atbildētājas uz Civ. lik. 3734. p. pamata, jo
arī sveša pienākuma segšana, bcz tieša uzdevuma, paiet zcm
šī panta piezīmē minētiem prasījumu pamatiem. Tadā. kārtā,
gala slēdziena ziņā, Apgabaltiesas spricdiuns atzīstams par
parcizu un ar to atkrīt visi aizrādījumi kasācijas sūdzībā.
(1933. к. 27. oktobra spr. Nr. 956, Lazdiiia nr. 1. pr. b-bu „Мопгерб".)

3886.
Gan prasītāja nav rīkojusies parcizi, pardodot miltus no
brīvas rokas, kas nesaskan ar L. civ. lik. 3SS6. pantu un Rīgas
biržas parašu 11. §. Tomēr konkrētā gadījumā sī nepareizība
nevar novest pie praslbas atraidīšanas, jo milii tika pārdoti
par tirgus cenu, im atbildētājs neapgalvo, ka pie miltu pārdošanas caur biržas mākleru bfitu bijusi izredze saņcmt lielāko
cenu; atsaukties uz minēto notcikumu neicvērošami atbildētājam tādēļ nav tiesiskas intereses.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 70. firmas „Goldšmidt & Со" pr. 1. pr.
firmu „M. S. Hiršman".)

4173.
Prctēji atbildētāju paskaidrojiimicm viņu kasacijas sūdzībā, Apgabalticsa pareizi atzinusi, ka prāvnicku attiecības kvalificējamas kā personisks darba lTgums, bet ne kalpotāju līgums, jo prasītāji ir izpildījuši pie atbildetājiem laukstrādnieku
pienākumus, — un tās personas, kas izpilda laukstrādnicku
pienākumus ir atzīstamas par vienkāršiem strādniekicm, kuru
attiecības ar darba dcvējiem, saskaņā ar 1. picz. pie Civ. lik.
4173. р., rēgulējamas pēc pcrsoniska darba līguina noteikumicm (sal. arī Bukovska komment. pic Civ. lik. 4207. p. III pkts).
Ar to atkrīt visi atbildetāju paskaidrojumi viuu kasācijas sīīdzībā, ar kuriem tie cenšas pierādīt, ka prāvnieku attiecības
rēgulējamas pec kalpotāju līguma (Civ. lik. 4192. un sek. p.)
noteikumiem.
(1933. к. 27. oktobra spr. Nr. 878. Kliušn pr. 1. pr. KHIHIIIM m.)
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4520.

Apgabalticsa prasību apmierinājusi, starp citu, aiz tā iemesla, ka atbildētājs devis ekspromisorisku galvojumu par
sava brāļa parādu, prasītājam par gaļu; pretēji atbildētāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sudzībā, nopratināto liecinieku
liecībās Apgabaltiesa varēja atrast vārdus un izteicienus, kas
norāda, ka atbildētājs ir dcvis ekspromisorisku galvojumu, —
jo šai ziņā licc. K. ir apliecinājis, ka atbildētājs vienmēr ir
kārtojis sava bfāļa parādus prasltājam un teicis uz prasītāju,
lai dodot droši brālim gaju, viņš visu samaksāšot, un šī liecinicka liecību pastiprina arī vēl Hecinieks В.; ja nu rciz atbildētājs bija apsolījis v i s u brāla parādu prasītājam par galu s a m a k s ā t , tad arī Apgabalticsa varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājs ir apņēmies segt braļa parādu k ā p a t s
p a r ā d n i с к s, t. i. uzuēmies ckspromisorisku galvojumu;
nepareizs ir atbildētāja uzskats, ka Apgabaltiesa būtu nākusi
pie slēdziena, it kā atbildūtājs būtu dcvis tikai vienkārsu galvojumu, jo visi Apgabaltiesas motīvi norāda, ka tiesas slēdziens ir par to, ka dots ekspromisorisks galvojums, un ja arī
vienrciz ir lietots vārds „galvojis" bez vārda ekspromisoriski,
tad tas vēl nenorāda, ka tiesa, lietojot šo vārdu, būtu domājusi vienkāršu galvojumu.
(1933. g. 29. sept. spr. Nr. 836, Dzesuzes pr. 1. pr. Vcstermani.)

4522.

Apgabaltiesa apmicrinājusi prasību aiz tā iemesla: a) ka
prasītāja mēģinājusi izdarīt piedzīšanu no parādnicka L., bet
tas nebijis iespējams, jo kā tiesu izpildītājs, tā Odzicnas pagasta valdes loccklis konstatējuši, ka L. nav mantas, no kā
piedzīt; b) ka galvenā parādnieka faktisko maksātnespēju var
konstatēt ar tiesu izpildītāja attiecīgu uzrakstu uz izpildraksta,
kādēļ jaatzīst, ka šai gadījumā atbildētāju kā galvinieku atbildība ir icstājusics. Pretēji atbjldētāju domām, tiesu izpildītāja konstatējums satur netikvien to, ka parādnicks L. nav
uzrādījis mantu, bel arī to, ka, pēc parādnieka paskaidrojuma,
viņam nekādas rnantas nav; izejot no šāda konstatējuma, kuru tiesu izplldltājs Izdarljis parādnieka dzīves victā, un ap-
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sverot Odzienas pagasta valdes locekļa sastādītā akta saturu
un nozīmi parādnieka L. mantas konstatēšanas jautājumā, Apgabtltiesa varēja atrast par pietiekoši nodibinātu parādnieka
L. faktisko maksātnespēju un varēja nākt pie slēdziena, ka iestājusies galvinieku atbildība; tiesas konstatējumi un slēdzieni
šai ziņā attiecas uz lietas faktisko pusi, kura kasācijas kārtībā
nav pārbaudāma; par to, ka prasītājas nolaidības del parādniekam L. it kā dota iespēja izvairīties по piedzīšanas un nobēdzināt savu mantu, atbildetāji pirmo reizi aizrāda tikai savā
kasācijas sūdzībā, kādeļ šādi apstākļi Senātā nav pārbaudami.
(1933. K. 27. oktobra spr. Nr. 935, Vietalvas pag. sab. pr. 1. pr.
Paulii.iu u. c.)

-
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531.
Apgabaltiesa nenoliedz, ka atbildētājs 1930. g. pavasari
patvaļīgi aizvaldījis runā stāvošo zemi, kuru lldz savai nāvei
valdījusi prasītājas māte, kas mirusi 1929. g., t. i. p i r m s atbildētāja patvaļīgās rīcības. Gan, pretēji Apgabaltiesas domām, valdītāja-mantiniece, kas pati nevalda, var savā vārdā
pret valdīšanas traucētāju celt praslbu dēļ traucētās valdīšanas atjaunošanas, bet, saprotanis, tikai tad, ja valdīšana tikusi
traucēta jau pašas ī s t ā s v a l d ī t ā j a s , t. i. m a n t u d e v ē j a s d z ī v e s l a i k ā , k ā u z t o noteikti aizrāda prasītājas pievestais Kr. Senāta spriedums Jašlovska lietā (78/174).
Runā stāvošā gadījumā, turpretim, Apgabaltiesa konstatē un
prasītāja nenoliedz, ka viņas māte un mantudevēja, t. i. īstā
zcmes valdītāja, mirusi 1929. g., kamēr atbildētājs, kā noteikti
apgalvo pati prasītāja jau savā prasības rakstā, zemi aizvaldījis tikai 1930. g. pavasarī, t. i. jau p ē с prasltājas mātes
nāves. Pie šādiem apstākļiem, uii ievērojot to, ka, pēc Apgabaltiesas konstatējuma, pati prasītāja minēto zemi nav valdījusi, Apgabaltiesa — gala slēdzi.ena ziņā — pareizi atraidījusi tagadējo prasību kā nedibinātu pašā pamatā.
(1933. j;-. 28. sept. spr. Nr. 848, Prancāns prC 1. pr. Prancāns.)

692.
Atbildētāji apstrīd tagadējo (mantojuma) prasību arī uz
tā pamata, ka tā tikusi celta pēc 10 gadu notecējuma, skaitot
но mirušā Tadula R. nāves (1919. g. 6. janvārī). Šāds atbildētāju iebildums nav vērā ņemams jau tāpēc vien, ka, pēc
Apgabaltiesas pareizā aizrādījuma, Tadula R. testāments ticis
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ar Apgabaltiesas 1926. g. 27. maija spriedumu praslbas kārtībā apstiprināts izpildīšanai, kādu spriedumu savukārt apstiprinājusi Tiesu Palāta ar savu 1927. g. 7. decembra spriedumu. Atbildētāji minētā Apgabaltiesas aizrādījuma pareizību
nav apstrīdējusi savā kasācijas sūdzībā. Pašu atbildētāju pievestā Kr. Senāta spriedumā Maskavas pilsētas valdes lieta
(82/11) Kr. Senāts noteikti pastrīpojis, ka ari mantojuma prasība pēc testamenta „на основанш 692. ст. X. часть I. подлежитъ на общемъ основ анш д-Ьйствш исковой давности,
un ka noilgums arī šaīs lietās skaitāms no actio nativitas:
,какъ съ того момента, когда возникаетъ для изв-Ьстнаго лица
какое-либо право, лицо это по ст. 691 и 692 X т. ч. 1 тогда-же
получаетъ право судебой защиты сего права, то .моментъ возникновешя права является въ то-же время начальнымъ
моментомь для почислешя срока относительно его утраты".
f ā tad, Кг. Senāts nemaz nav, pretēji atbildētāju domāin, principā atzinis par noilguma tecēšanas momentu taisni testatora
nāvi, bet gan uzsvēris, ka šis jautājums atkaras no konkretiem
lietas apstākļiem. Saskanā ar šo, Kr. Senāts prasītājas pievestā spriedumā Červen-Vodali lietā (13/43) vel sevišķi pastrīpo, ka, ja notikusi testamenta apstiprināšana izpildīšanai
(un tā tad jo vairāk prasības celā ar tiesas spriedumu), tad
jāpieņem, ka testāmentāriskais mantinieks jau noteikti izteicis
savu vēlēšanos mantojumu pieņemt, un ka viņš zaudetu tiesību uz viņam atvēlēto un sakarā ar testāmenta apstiprinašanu
izpildīšanai iegūto mantu tikai tad, ja viņš 10 gadu laika no
momenta, kad 3\ persotia šo mantu sagrābusi savās rokas, nav
griezies pie tiesas, lai aizsargātu savu mantu. Tā tad, tikai
pēc tam, kad testāments jau ticis apstiprināts izpildīšanai, un
sakarā ar to testāmentāriskais mantinieks kļuvis galīgi par
novēlētās mantas īpašnieku, mantojuma prasības noilgums varētu sākt tecēt; pie tam jāatzīmē, ka par testāmenta apstiprināšatiu izpildīšanai testāmentāriskam mantiniekam gan jaludz
tikai X m. 1. d. 1063. p. paredzētā īsā laikā; atbildētajs neapgalvo, ka šis laiks būtu uzskatāms par nokavētu runa stavošā gadījumā. Atbildētāju pievestais 1246. p. attiecas vienīgi
uz mantošanu a b i n t e s t a t o , kā uz to noteikti aizradījis
Kr. Senāts nupat pievestā spriedumā 13/14.
(1933. g. 28. sept. spr. Nr. 850/Rancāns pr. 1. pr. Vinčiem un Rancāniem.)
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1140.
Uz Latg. v. 1. 1140. р. atbildētāji bija noteikti atsaukušies
Apgabaltiesas 1930. g. 27. janvāra sēdē, iesniedzot dokumentus, no kuriem pēc Apgabaltiesas konstatējuma izriet, ka mantudevējs bijis prasītājam tikai pusbrālis, bet atbildētājai Genefai P. miesīgs brālis, Pret 1140. р. piemērojamību lietā prasītājas, kas Apgabaltiesas sēdē nebija ieradušās, iebildumus nav
cēlušas. То, ка runā stāvošā zeme ir zemniekiem piešķirta
zeme, prasītājts tieši atzīst prasības rakstā. Zemniekiem piešķirtā zeme neiegūst cilts zemes raksturu (Sen. spried. 26/12;
26/20; 27/297). Tāpēc vi^n jau atkrlt prasītāju, un pie tam
tikai pirmo reizi kasācijas sūdzībā pievestie paskaidrojumi par
to, ka 1140. p. neesot lietā piemērojams it kā tāpēc, ka strīdus zeme esot cilts zeme. Tāpat, ja piešķirtā zeme neiegūst
cilts zemes raksturu, atkrīt arī. prasītāju aizrādījums viņu kasācijas sūdzībā, ka Apgabaltiesa neesot ievērojusi, ka atbildētāji esot strīdus zemi atzinuši par ciltszemi, it kā pārgājušu
uz mantudevēju no tā mirušā tēva.
(1933, g. 28. sept. spr. Nr. 1383, Silovas un Vaišlas'pr. 1. pr. Pauliņiem.)
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102. (81.).
Apgabalticsa apmierinājusi prasību, kujā prasītājs lūdzis
uzlikt atbildētājiem solidāri par pienākumu nodot prasītājam
pirkto bulli, bet buļļa nenodošanas gadījumā piedzīt no atbildētājiem solidāri par bulli samaksātos Ls 220,—. Apgabaltiesa prasību atzinusi par pierādītu, nākot pie slēdziena, ka
bulla nopirkšanas faktu no prasītāja par Ls 220,—, kā arī minētās summas sapemšanu atbiklētāji neapstrīdot, bet neesot
pierādījuši to apstākli, ka prasītājs būtu saņēmis naudu atpaka[ un pārdošanas līgums būtu ticis anullēts.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēju aizrādījumam, pievestā Apgabaltiesas motīvācija nesatur atbildētāju atzīšanas
skaldīšanu un nepamatojas uz nepareizu pierādīšanas nastn
sadalīšanu partu starpā, bet gan pilnīgi saskan ar Civ. proc.
nol. 102/81. pantu, pēc kura taisni atbildētājiem bija jāpierāda
iebildums par to, ka pirkšanas summa prasītājam atdota atpakal (sal. Sen. civ. kas. dep. spried. 1930. g. Nr. 509: 1931. g.
Nr. 418). Atbildētāju domas, it kā prasītājam bijis jāpierāda.
ka nauda palikusi pie atbildētājiem, citiem vārdiem — ka prasītājs naudu atpakaļ nav saņēmis, nav pareizas, jo tas nozīmētu uzlikt prasītājam pienākumu pierādīt negātīvu faktu, kādu prasījumu tiesa uzstādīt nedrīkst.
(1933. g. 29. sept. spr. Nr. 885, Ozolimi pr. I. pr. Meisteriem.)

104. (812.).
Apgabaltiesa, konstatējot, ka liec. R. nav atrasts, atradusl par nepierādītu atbildētāja iebildumu par to, ka prasītājs.
klnilaiiis pilngadlgs, atzinis no partu darījuma izrietošo saistī-
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3m, un apņēmies atbildētājam samaksāt, kādu apstākļu pierādlšanai atbildētājs bija atsaucies uz liec. R.. Pie tam Apgabaltiesa tomēr nav ņēmusi vērā tās ziņas, kādas viņai ienākušas par liec. R., proti, ārsta atzīmi uz 30. janvāra 1931. g. sēdes pavēstes par liec. R. atrašanos slimnīcā, un atzīmi uz 6.
februāra 1931. g. sēdes pavēstes par to, ka R. atrodās tai pašā
slimnīcā un nav paredzams, kad kļūs vesels; pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa nevarēja aprobežoties ar faktiski nepareizu konstatējumu, ka liec. R. nav atrasts, bet viņal jāņem
stāvoklis pret atbildētāja 6. februāra 1931. g. lūgumu, kurā tas
lūd'z vai nu lietas iztiesāšanu atlikt uz pusotra mēneša, vai nopratināt liecinieku viņa atrašanās vietā, slimnīcā; tas vien,
\a. pierādījuma pārbaudīšanai ir radies šķērslis, sakarā ar liecinieka atrašanos slimnīcā, neatbrīvoja tiesu no pienākuma, iz—
šķirt jautājumu par šī pierādījuma izlietošanu lietā; rikojoties
pretēji tam, Apgabaltiesa ir pārkāpusi Civ. proc. nolik. 104.
(812.) р..
(1933. g. 27. sept. spr. Nr. 732, Grāvera pr. 1. pr. Buksi.)

454. (366.).
Pretēji prasītāja domām, nevis atbildētājam bija jāpierāda, ka nauda dota kā drošība, b«t taisni prasītājam bija jāpierāda, ka tā dota kā aizdevums, jo pēc vispārēja principa
prasītājam jāpierāda sava prasība.
(1933. g. 27. sept. spr. Nr. 1203, Rauša pf. 1. pr. Buksi.)

458. (368.).
Civ. proc. nolik. 458. (368.) p. nav piemērojams gadījumos, kad tiesa apspriež pierādījumus, kuri taisni iesniegti uzdoto apstākļu noskaidrošanai.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 1823, Freiberga pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.)

554. (466.).
Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata atzinusi, ka atbildētājs palicis parādā
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prasītājai par saņemtām precēm Ls 322,05; šo savu konstatējumu, pretēji atbildētāja paskaidrojumiem viņā kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa dibina ne tikai uz iesniegto no prasītājas
grāmatiņu, bet galvenām kārtām uz liec. B. un S. liecībām,
un, izejot no šāda konstatējuma, Apgabaltiesa varēja atzīt prasTbu par pierādītu; nepareizs ir atbildētāja uzskats, it kā prasītāja savu prasību varētu pierādīt tikai ar veikala gramatām
vai ar preču saņemšanas grāmatiņu, kur preču saņemšana bīitu apliecināta ar atbildētāja parakstu, jo šādus ierobežojnmus
Civllprocesa nolikums neparedz, un prasītāja savus prasījumus varēja pierādit ar visicm tiem pierādīšanas līdzekļiem,
kādi procesā paredzēti.
(1933. g. 28. sept. spr. Nr. 959, Oalgauskas pat. b-bas „Raža" pr.
1. pr. Lietavieti.)

859. (748.).
Pretēji prasītāja domām, apcllācijas ienākšanai tennioā
tiesa seko ex officio, un arī otrās instances tiesa var pati no
sevis pārbaudīt jautājumu par termiņa ieturēšanu, un pie tam
arī neatkarīgi no partu aizrādījumiem (bij. Kriev. Sen. spried.
Nr. 749/74. g.; Nr. 1117/73. g.); jau tādēļ vien nav ižšķiroŠas
nozīmes visiem prasītāja apccrējumiem, kas pievesti kasācijas
sūdzības 1. pktā, un kuros, starp citu, tiek norādīts uz atbildētāja it kā ieņemto stāvokli šai jautājumā.
(1933. g. 25. oktobra spr. Nr. 2256, Lībesmai.ia pr. 1. pr. Miclielsonu.)

867. (756.).
Tāpat nav pareizs prasītāja uzskats, it kā Civ. proc. nolik. 867. (756.) p. beigu teikumā zem „tiesas lēmuma" jāsaprot
arī otrās ihstances lēmums, ar kuru izšķirta pārsūdžība par
priekšsēdētāja rlkojumti apellācijas sfidzības atstāšanā bez virziena; nerunājoj nemaz par to, ka rlkojumi par procespapīru
atstāšanu l)cz vlrzlena vispār nav pārsūdzami ar blakus sūdzlbām, sai konkrētā gadījumā jāaizrāda, ka Civ. proc. nolik.
867. (756.) p. pirmteksts, kā savā pirmā dalā, tā arī otrā daļā
(beigās) bija runājis par „tiesas lēmumu", kuru 1930. g. 18. jū-
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nija likums (Lik. kr. Nr. 100 — 30. g.) taisni ir domājis atvietot ar „priekšsēdētāja rikojumu"; inkorporējot šo ļikumu pašā
867. (756.) panta tekstā, kčdifikācijaš nodaļa gan izdarījusi atvietošanu panta pirmā daļā, bet aizmirsusi to izdarīt panta
otrā dalā, kur tā tad nepareizi palikuši vecie vārdi „tiesas lēmums"; tā tad Civ. proc. nolik. 867. (756.) pantā paredzētās
7 dienas, saprotams, skaitās no priekš.sēdētāja rīkojuma, un
Tiesu Palāta pareizi atradusi, ka šai pantā paredzēto termiņu
nevar grozīt ar kādu jauna termiņa došanu.
(1933. g. 25. oktobra spr. Nr. 22S6. Lībesmaņa pr. 1. pr. Michelsonu.)
'

(

.

■

-

875. (763.).
Nepamatoti prasītāja pārmet Tiesu Palātai pavēstes par
tiesas sēdi atstāšanu Tiesu Palātas kancelejā saskaņā ar Civ.
proc. nolik. 875. (763.) pantu. Tanī prasītāja atzīst, ka viņa
šī panta noteikumus nav ievērojusi, un tāpēc viena pati valnīga, ia viņa pavēsti nav saņēmusi. Pieprasīt no prāvnieka
jūridiskas adreses uzdošanu, Tiesu Palāta, pretēji prasītājas
domām, nebija spiesta.
(1933. s. 29. sept. spr. Nr. 182, Leonovas pr. 1. pr. Stradiņu.)
—

ч

,

907. (793,).
1) Apgabaltiesa uz viņas pievestu datu pamata un.aiz.
viņas paskaidrotiem iemesliem ir konstatējusi, ka; atbildētāja!
dzīvoklī ticis trokšņots tādā mērā, ka tas traucējis pārējo iedzīvotāju mieru. Šādi konstātējumi, un sevišķi uz tiem dibinātais tiesas slēdziens, ka troksnis atbildētāja dzīvoklī s i s t ē-.
m ā.t i s к i traucējis nama pārējo iedzīvotāju mieru, attiecas uz
lietas faktisko pusi, kura kasācifas kārtībā nav pārbaudāma.
(1933. g. 21. sept. spr. Nr. 859, Erdmaoa pr. 1. pr. Meieru.)

2) Tiesas slēdzieni par grāmatu ierakstījumu nozīmi attiecas uz lietas faktisko pusi, кща kasācijas kārtībā nav pār-,
baudāma.
(1833. g. 21. oktābra spr. Nr. 976, Vltoliņa pr. I. pr. Bačkinu.)
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3) Saskanā ar lik. par laulibu 56. p. tiesa uosaka satikšanās tiesības izlietošanas veidu un laiku, ja vecākais grib satikties ar bērnicm, kuri atstāti pie otra vecākā. Tiesas slēdziens iz lietas apstāklicm par konkrēti nosakāmo satikšanās
tiesību izlictošanas veidu un laiku attiecas uz lietās faktisko
j)iisi, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma.
(1933. g. 29, septi spr. Nr. 897, Trauberga pr. i. pr. Traubergs.)

4) 'I'icsu Palāta savā spriedumā sīki motīvējusi, kādēļ
vii.ia praslbas dalu dēļ zaudējumu atlīdzības atzinusi par apgāztu paša p a m a t ā . Kasācijas sūdzības iesniedzējs, pat
iiemēģinot atspēkot šo motivējumu, pieved tikai paskaidrojumus attiecībā uz viņam it kā nodarīto zaudējumu a p m ē r u.
Pie šiem paskaidrojumiem Senātam nav jāapstājas, jo karnēr
nav apgāzts Tiesu Palātas uzskats par prasības pamata neparcizību, jautājums par tās apmēru, kā lieks, vispār nav apspricžams.
(1933. к. 29. sept. spr. Nr. 165, Knocha pr. 1. pr. Knocli.)

1308. (1163.).
Tiesu Palāta, konstatējot, ka parādnieks Ārons J. ir pasludināts par maksātnespējlgu, un ka Apgabaltiesa visas summas, kas iegūtas no maksātnespējīgā parādnieka Ārona J. nckustamā īpašuma pārdošanas izsolē, atskaitot picdzīšanas izdevumus tiesu izpildītājam, ir nodevusi maksātncspējīgā комkursa valdei, ir atstājusi Nodoklu departamcuta pretenziju par
nekustamas mantas nodokļa atskaitTšauu no izsolē iegūtās
summas un izdošanu departamentam bez icvērības aiz tā iemcsla, ka saskaņā ar Civ. proc. nolik. 1396. (1899.) p. piel. departameutam ar savu pretenziju jāgriežas pie konkursa valdes.
bet ne pie Apgabaltiesas, kura iz.solē iegāto naudu pareizi nodevusi konkursa valdei.
Pretēji Nodokļu departamenta domām, Tiesu Palātas lēmums ncatrodas pretrunā ar Civ. proc. nolik. 1308. (1163.) p.
un 1358. (1890.) р., jo pēdēji minētais pants un tanī paredzētā
nekustamas mantas nodokļa prasījuma apmierināšana attlccas
vienīgi tiz speciālkonkursa gadījiimicm, bet pirmall punts al

—

23

—

Civīlprocesa nolikttms.

tiecas uz parastiem gadījumiem, kad parādnieka manta nav
sadalāma speciālā vai ģenerālā konkursā. Šai gadījumā, turpretim, kā to nenoliedz Nodoklu' departaments, parādnieka J.
manta tiek sadalīta ģenerālkonkursa kārtībā, kāds apstāklis
taisni atņēma tiesai iespēju apmierināt nodokļu parāda pretenziju Civ. proc. nolik. 1308. (1163.) p. kārtībā no immobiļa
pircēja iemaksātās summas. Sūdzētājas aizrādījumam uz to,
ka nekustamas mantas nodoklis ir cieši saistīts ar immobila
likteni, nav piešķirama nozīme, jo saskaņā ar ģenerālkonkursa
noteikumiem arī nekustamas mantas nodokla prasījumi, tāpat
kā reālnastas, ierindoti blakus pārējo kreditoru prasībām, kā
pirmās šķiras paradi. Arī no Civ. proc. nolik. 1396. p. pielik.
5., 6. un 12. p. p. viedokļa ārpus konkwrsa izmaksājami tikai
prasījumi, kas nodrošināti ar drošības naudu vai ķīlu. Par
obligāciju parādu apmierināšanu šai lietā no pircēja iemaksātās
summas Apgabaltiesa nav lēmusi, kādēļ atkrīt kasācijas sūdzībā pievestie apcerējumi par to, ka tiesa sankcionē iespēju
immobiļa īpašniekam apiet nekustamas mantas nodokli ar
obligāciju izdošanu uz sava immobila.
(1933. g. 25. oktobra spr. Nr. 787, Jankeloviča nek. īp. pārdošanas 1.)

1396. p. piel.
83. (22.).
Tiesu Palāta konkursa valdes un arī Nodokļu departamenta sūdzības atstājusi bez ievērības uz tā pamata, ka runā
stāvošais immobils iegājis konkursa masā, ka immobila pārdošanas gadījumā izsolē, izsoles ienākums esot sadalāms vienīgi pēc noteikumfem par ģenerālā konkursa sadalīšanas kārtību un ka tāpēc atlīdzība konkursa valdei un arī uz immičbila
gulstošies nodokļi neesot apmierināmi pēc noteikumiem par
speciālo konkursu, t. i. pēc Civ. proc. lik. 1890. p. (1928. g.
red.). Kas attiecas vispirms uz konkursa valdes sūdzību, tad
Tiesu Palāta pareizi aizrāda, ka šai gadījumā piemērojami
taisni tikai noteikumi par konkursa masas sadalīšanu, t. i. Civ.
proc. lik. 1899. g. pielikums. Saskaņā ar šo pielikuma 25. p.
4. р., atlīdzība konkursa valdei apmierināma 4. kārtā pirms
konkursa masas sadalīšanas, kā masas izdevmni. Bet tomēr
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jāoem vērā, ka pievestā 25. p. paredzētā kārtība picmērojama
tikai tiktālu, kā vispār lietā iet ap korikursa masas tās daļas
sadalīšanu, kas parcdzēta konkurskrcditoru (Konkursglāubi.ircr) apmicrināšanai, t. i. to kreditoru apmierināšanai, kas saucni apmierinājumu no konkursa masas lidzekliem samērā ar
pārējiem konkurskreditoriem. Bet 25. p. nemaz nav piemēro.kims cik tālu licta grozās ap separātistu ex jure crcditi apmierināšanu, kas snskanā ar 22. p. (sk. arī 5., 6., 12. p. p.) saI.K-III apiiiicnna.iiimii iz noteiktas speciālas mantas un šai ziņā
bauda a i : d а 11 š a n a s Heslbas. Atdalīšānas ticsības nckad
uav Ierobežojamas ar Izdevumiem ил pretenzijām, kas paredzctas 25. р., jo šādi pēdējie sedzami vienīgi iz tās konkursa
masas dalas, kas a t l i e k j a u p ē c t o v i ņ a s d a ļ u
atdalīšanas, kuras picnākas minētiem s с p a r ā t i s t i e m . Viņiem atdalāmās mantas kalpo kā nodrošinājums absolūti. Ka tādas bija arī likumdevēja domas, ticši
izriet по 25. р. motīviem, kur notcikti uzsvērts, ka konkursa
kārtība ir sadalāma konkursa masā tikai tai sastāvā, kas atliek pēc to viņas dalu atdalīšanas, kas picnākas separātistiem
e.\ jurc crediti (sk. Hasmaija un Nolkena 2. izd. 296. lp.). Tāpēc, pretēji konkursa valdes domām, viņāi pienākoŠās atlīdzība
apmierināma tikai no tās konkursa masas dalas, kas paredzēta
25. р., bet nevis no tās konkursa masas daļas, kas pienākas
separātisticm ex jurc crediti, t. i. hipotēkāriem. Konkursa
valdcs pievestais 1890. g. 2. pkts zīmējas vienīgi uz darba algu
(1890. p. 4. pkt., 1928. g. red.) un tāpcc nav atticcināms uz
atlīdzību konkursa valdei, kāda paredzēfa tikai vispārējā
1899. g. picl., 25. p. 3. pkt. Aiz aprādītiem iemeslicm konkursa valdcs kasācijas sūdzība atraidāma. Kas attiecas uz Nodoklu departamenta kasācijas sūdzību, tad geherālā konkursā
nodokli apmierināmj pēc 1899. g. piclik. 36. р., kā pirmās škiras parādi kopā ar reālnastam (L. civ. lik. 1306., 1320. р. р.,
kuri ticši pievesti 36. p. 4. pktā). Tā tad, pats likums jau rēķinas ar to, ka šādi parādi, kas pa.ši par scvi gan apgrūtinātu
immobili kā tādu, tomēr attiecināmi taisni tikai uz parādiern,
kas apmierinSmi ncvis atdalīšanas kārtibā (it kā pēc 22. р.),
bet gan kā kotikursa pretenzijas, kas apmierihāmas konkursa
kārtībā, pfrmā šķirā. Tāpēc ģenerālā konkursa kārtībā na'v
piemēroļami noteikumi, kas zīmēias uz ienākuma sadalīsami
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speciālā konkursa kārtībā. Kā a.t d a l ī š a n a s kārtība, tā
arī vispārēju konkursa pretenziju apmierināšanas kārtlba ir
paredzētas vienā un tai pašā likumā; proti par ģenerālo konkursu, kamēr noteikumi par immobila izsoles ienākumu sadalīšanu paredzēti Civ. proc. nolik. noteikumos par spriedumu
izpildīšanu, Pretruna štarp llkumiem nav prezumējama. Tāpēc noteikumi par immobila izsoles ienākuma sadalīšanu zīmējas uz gadījumu, kad konkursa nav, bet noteikumi par ģenerālo konkursu un konkursa masas sadalīšanu šķirās, zīmējas
taisni tikai uz gadījumu, kad konkurss jau ir atklāts, kas savukārt aptver arī immobilus. 22. p. noteikti nosaka, kādi prasījumi apmierināmi atdalīšanas kārtībā; starp viņiem nav nemaz minēts par nodokļiem un reālnastām. Tā tad jautājumā
par nodokļu prasījumu apmierināšanas kārtību, jāpiemēro vispārējie noteiķumi par a 11 i к u š ā s masas sadalīšanu šķirās
starp konkurskreditoriem. Tāpēc Tiesu Palāta, neatzīstot Nodokļu departamentam atdalTšanas tiesības attiecībā uz nodokļiem, nav pārkāpusl Nodokļu departamenta pievestos likumus.
(1933. g. 25. okt. spr. Nr. 212. A./S. „Kiršner un Meijer" 1.)

1396. p. piel.
88. (27.).
Kā Apgabaltiesa un Tiesu Palāta, tā arī paši parti šai
lietā pielaiž parasto pārpratumu, izejot no tā kļūdainā uzskata,
ii kā konkursa pieteiktās pretenzijas pārbaudāmas kreditoru
s a p u 1 с ē (techniskā izpratnē). Tstenībā, likums (Civ. proc.
nol. 1899. p. pielik. 27. р., tagad 1396. p. pielik. 88. p.) neatstāj nekādas šaubas par to, ka konkursa pieteiktās"pretenzijas pārbaudāmas k o n k u r s a v a l d e s s ē d ē , uz kuru gan
konkursa valde sasauc kreditorus. šādu s ē d i (nevis sapulci) vada konkursa priekšsēdētājs vai kāds no kreditoriem,
pie kam s ē d e uzskatāma par notikušu neatkarīgi no tajā ieradušos kreditoru skaita (turp. 28. resp. 89. р.; Gasman un
Nolkena paskaidrojumi pie 1889. g. procesa noveles 28., 31. p.
р., tās 2. izd. 301., 303. lpp.). Tad minētā s ē d ē skata cauri
katru pretenziju tai kārtībā, kādā tā ierak&tlta caurauklotā;grā-:
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matā (turp. 29., resp. 90. р.), bet nemaz neizšķirot pēc būtības
jautājumu par pretenzijas pamatotību. Ar to pastāv prmclpiālā izšķirība starp Latvijas konk. likumiem un Kriev. tirdzn.
proc. noteikumiem par konkursu (Gasman un Nolkcn 1. a. 298.,
299. lpp.). Par pretcnzijas atzīšanu vai ncatzīšanu spricž ncvis klfitesošie kreditori resp. konkursa valde it ka pēc balsu
vairākuma un pēc būtlbas, bet gan no konkursa valdcs iin
rcsp. по katra atscvišķa kreditora atkarājas vai nu apstrīdēt
attiedgo prctenziju, vai neapstrīdēt to. Pic tam pretenzija
„uzskatāma" par atzTtu, ciktal to neapstrid uiincta sede konkursa valdc vai kāds no atnakušicni kreditoricm (turp. 31.
(92.) p. 1. d.). Prot pietcikto pretcnziju celto strīdu atspēkot
var t i k a i p r a s ī b a s c e ļ ā 3 menešu laikā но sēdes dienas (31. (92.) р. 4. g.). Šadu prasību iesnicdz, atkarībā по
pieteiktās pretenzijas pamata, vai nu pretcnzijas pietcicējs (31.
(92.) p. 3. d.), vai strīdu cēlējs (31. (92.) p. 2. d.). Ar to, ka
pretenziju pārbaude notiek к о г к и г s а v а 1 d e s (ar krcditoru klātbīītni paplašinātā) s ē d ē, gan nemaz nav izslēgts,
ka šāda pāplašināta sēde tai pašā laikā varētu konstituētics arī
kā īsta kreditoru sapulce (tcchniskā ziņā), un ka viņa kā
tāda apspriestu un izspriestu jautājumus, kas taisni piekrīt kreditoru sapulcei, ja vien tās sasaukšanai ievēroti attiecīgie formālie noteikumi.
Runā stāvošā gadījuma, 1928. g. 11. septembrl, pārbaudot
Nodokļu departāmenta pieteikto un caurauklotā grāmatā ar
Nr. 8 ievesto pretcnziju summā Ls 2421,49, k o n k u r s a
v a l d e s s ē d ē (bet ne kreditoru sapulc ētcchniskā izpratnē)
tika pacelts (protokola 11. pkt. 1it. „b") jautājums par to, vai
šī pretenzija būtu uzskatāma par laikā pieteiktu; minetā Nodokļu departamenta pretenzija tad nu tikusi atzīta kā pieteikta
p ē с termiņa, atzimējot caurauklotā grāmatā (pēdēja slejā)
„pēc termiua" (. 72. lp. о. р.; 67. lp.).
Līdz ar pretenziju pārbaudi, kreditori, aprādītā datumā,
1928. g. 11. scptembrī, rīkojoties kā īsta kreditoru sapulce
(tcchniskā izpratnē), taisījuši, starp citu, arī lēmumu par konkursa valdes un zvērināta kreditora atalgojumu, par maksātncspēju raksturu un par konkursa slēgšanu. Šo lēmumu apstiprināšanai konkursa valde protokolu ar pielikumiem iesnie-
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gusi Apgabaltiesai, kura ar savu 1928. g. 9. oktobra lēmumu
nolēmusi: maksātnespēju atzīt par vienkāršu bankrotu un konkursu par slēgtu, un par to izsludināt „Vald. Vēstnesī" pēc lēmuma spēkā stāšanās. Sludinājums tika iespiests „Vald. Vestnesī" 1928. g. 23. oktobrī Nr. 241 (I, 71., 80. lpp.). 1929. g.
8. jūnijā Apgabaltiesā ienākusi Nodokļu departamenta sīīdzība
par 1928. g. 11. septembra kreditoru sapulccs (sic!) „lēmumu", ar kuru Nodoklu departamenta pretenzija tikusi atzīta par
pieteiktu pēc termiņa. Apgabaltiesa, atstājusi Nodokļu departamenta sūdzību bez caurskatīšanas kā novēlotu. Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas lēmumu.
Nodoklu departamenta kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Pretēji Nodokļu departamenta domām, lietā pēc būtības
nemaz negrozās ar kreditoru sapulces (techniskā izpratnē)
„lēmumu", bet gan ap to, ka к о n к u r s a v а 1 d e s s ē d ē
tika konstatēts, ka pati konkursa valde un visi klātesošie kreditori cēluši strīdu pret Nodoklu dcpartāmcnta pieteiktās pretenzijas š ķ i r u, uzskatot šo pretenziju par pieteiktu pēc termiņa, t. i. neatzīstot tai tiesību saņemt apmicrinājumu nedz
I, nedz II šķirā (turp. 35. (96.) p. 2. d.). Vienīgais cel§, kas
Nodoklu departamentam būtu atlicis, ja tas ar šādu pārbaudes
rezultātu nebija apmierināts, bijis tikai tas: celt prasību dēļ savas pretenzijas atzIŠanas par apmierināmu attiecīgā šķirā un
summā, celot šādu prasību 3 mēnešu laikā no pārbaudes dienas (31. (92.) p. 4. d.). Spēkā esošie noteikumi par konkursu
ncparedz konkursa valdcs pienākumu, krcditoricm sevišķi paziņot pārbaudes rezultātus. Tādu pienākumu nevar, runā esosā gadījumā, dibināt arī uz 19. (19.) p. Vispirms, konkursa
valdes sēdē notikušais k o n s t a t ē j u m s , ka pret pieteikto
pretenziju ticis celts strīds, nav atzīstams par tādu gallgu „lēmumu" pēc būtības, kas vispār būtu piclīdzināms Civ. proc.
lik. 1292., 1293. (1407., 1408.) p. p. aprādītiem tiesas spriedumiem un lēmumiem. Aprādītais „konstatējums" kā tāds nav
blakus vai apellācijas sūdzības kārtībā pārsūdzams, bet gan
celtais stridus tikai atspēkojams vienīgi prasības cejā 3 mēnešu laikā no pārbaude.s dienas (31. (92.) p. 2.—4. d.). Šādu
prasību Nodokļu departaments nav iesniedzis. Bez tā, kā pa-
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reizi aizrāda Tiesu Palāta, konkurss jau bija noslēgts ar Apgabaltiesas spēkā gāj'ušu lēmumu, par ко tika attiucīgā kārtībā
izsludināts „Valdības Vēstnesī". Tāpec, pat ja atzītu, ka biitn
1928. g, 11. septembrī noticis tiešs krcditoru
sapulces
(techniskā izpratnē) lēmums (tā tad nevis konkursa valdes
sēdē notiktišais konstatējums par pārbaudcs rezultiitu), tad tomēr arl uz šādu „lēmumu" nav attiecināms pievestais 19. (19.)
р. ш taī pievestie 1292., 1293. (1407., 1408.) р. р., jo šie pēdējie zīmējas uz konkursa lietās taisāmiem t i e s u lēmumiem
un spriedumiem. Arī 17. (17.) p. runā tikai par to, ka sūdzības lietas par konkursa valdes lēmumiem I z t i e s ā j a m a . s
pēc 784.—791. (897.—905.) р. р., kādi panti paredz, saprotams,
sūdzību iztiesāšanas kārtlbu t i с s ā s, bet nemaz neaizskar
jautājumu par to, kādā kārtībā būtu p a s l u d i n ā m i paši
konkursa valdcs lēmumi. Ka 17. (17.) p. domā taisni par t i es a s lēmumiem (blakus vai apellācijas sīīdzību caurskatīšanas
kārtībā), rcdzams arī no 18. (18.) р..
(1У.ЗЗ. К. 25. oktobra spr. Nr. 179. a.'s. . J . Finkelsteins" maksātnespējas I.)

1683. (1460ān.).
Prasltājs cēlis prasību prct atbildētāju, novērtējot prasību
suinmā Ls 999,94, un lūdzis atzīt prasītājam īpašuma tiesības
uz prasības rakstā apradītiein kokiem, Ls 999,94 vērtībā. Uz
prasītāja lūguma, Micrtiesncsis prasību nodrošinājis ar aresta
uzlikšanu, surnmā Ls 999,94 uz minēticm kokicm. Tiesu izpildītājs izsniedzis atbildētājam izpildīšanas pavēsti 1932. g. 4.
jūnijā; 8. jīinijā atbildētājs iemaksājis tiesu izpildltājam suinmu
Ls 999,94, nepieteicot pic tam nckādu lūgumu. Tiesu izpildītājs, saņemot minēto summu, iemaksājis to Latvijas bankā „par
labu Rūdolfa K. prasības nodrošināšanai", uz izpildu raksta taisījis uzrakstu par „sprieduma izpildīšanu" un lietu kā „izbeigtu" iesniedzis Micrtiesnesim 21. jūnijā. Tā tad afests netika
uzlikts. Atbildētājs nav lūdzis par aresta atvietošanu ar drošības naudu. Arī Mierticsnesis lēmumu par viņa pielaistā
aresta uz kokiem atvietošanu (C. p. 1. 713., 715. p. p.) nav
taisījis. Miertiesnesis praslbu apmierinājis un Apgabalticsa
apstiprinājusi Micrtiesneša spriedumu. Atbildētājs nav Apga-
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baltiesas spriedtimu pārsūdzējis kasācijas kārtība.
Prasltājs
lūdzis iemaksāto по atbildētāja naudu Ls 999. 94 izmaksāt prasītājam. Apgabaltiesa šo l£ī£umu atstājusi bez ievērības, ncpievedot motīvus. Savā 1932. g. 11. decembra sūdzībā prasītājs līīdz Ap^abaltiesas lēmumu uzraudzības kārtībā atcelt uz
tā pamata, ka atbildētājs, iemaksājot aprādīto summu tiesu izpildītājarn, esot izteicis prasītājam piedāvājumu saciemt koku
vietā deponēto vērtību, un ka prasītājs, līīdzot izmaksāt viT.mm minēto summu, savukārt esot piekritis atbildētāja picdavājumam. Tā tad prasītājs iziet no tā, ka starp partiem esot
noticis līgums par to, ka prasltājam tagad csot tiesība iemakSāto naudii saņcmt ka „mantu, kura uz abu partu vēlēšanos
atvieto koku". Ncrunājot nemaz par to, ka uz šādu partu rīcības konstrukciju prasītājs atsaucas pirnro reizi tikai savā
ta.iradējā sfidzība, prasītāja izvirzltā hipoteze par ar partu
it ka koiikludentiem darbicm notikušu līKinnu, kura izpildīšanu
tagad nii prasītu prasītājs savā Apgabalticsai iesniegtā Iīi.q;umā dēļ naudas izmaksašanas viņam, nekad neatbilst lietas faktiskium apstākļiem, kā tādus attēlo pats prasītājs savā ta.^adejā sūdzībā. Runā stāvošā summa nav tikusi iemaksāta tiesas depozītā it kā Civ. pr. lik. 1676. sek. p. p. paredzēta kārtībā, kur ar krcditora iztcikto pickrišanu dcponēto naudu pierjemt, tāda galīgi pārietu viņa īpašumā un rīcībā (1683. р.). Tāpēc atbildētāja tiesu izpildītājam icmaksātā nauda arī turpmāk
skaitās vēl par a t b i l d ē t ā j a mantību un viņa bcz tiesas
uttiecīgā sprieduma ncvar, atbildētāja piekrišanas trīīkuma
clēl, pāriet prasītāja mantlbā. Tādā kārtīī Apgabaltiesa, ievērojot to, ka atbildētājs noteikti protestējis pret prasītāja Iūgmmu dēj naudas fzmaksas prasītājam, parcizi tagadējā lietas
stāvoklī noraidījusi prasītāja Ifigumu. Tāpec Senāts neatrod
par iespējamu uzraudzības kārtībā atcelt Apsrabaltiesas Iēmumu, kas pflnīgri saskan ar likumu.
(1933. g. 23. febr. spr. Nr. 1881, Kampenliauzena 1. ar Heymerinku.)
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Dažadi tirdzn. tiesibu jautajumi.
1) Šaubu gadījumā vekseļi skaitās par nodotiem tikai
solvendi causa, nevis in solutum, kādēļ nodotic vckseļi vispirms Jau icrakstāmi vckselnodevēja koutā krcdita pusē, gan
tikai ar resolūtīvu nosacījumu, ka, ja vekseli netiktu laikā samaksāti, resp. parādnieka izpirkti, parādnicka konts tiek ar
viņiem debetēts. Tā tad vekseļi atrodas it kā ārpus kontokorenta (sk. Sen. spried. 26/462, 477). Ar to arī izskaidrojams,
ka parādnieka vekseļi figurē šai lietā atbildētaja konta abās
pusēs. Otrkārt, kontokorenta attiecībās nekrīt svarā, kadā
stāvoklī atrodas kontokorents, kontokorenta perioda starplaikā, jo kontokorenta nedalāmības princips izsledz iespēju izdalīt un izvest kādu atsevišķu posmu; tikai vekselu prasījumi,
kā ārpus kontokorenta esošie posmi, ir, saprotams, reālizējami atsevišķi, un tie ncmaz nav atspēkojami ar aizrādījumu uz.
kontokorcnta stāvokli taisni vckselu nodošanas momentā.
(1933. к. 25. okt. spr. Nr. 39, Sniķera pr. 1. pr. Lissus.) '

2) Senāts atcēlis Apgabaltiesas pirmo spriedumu aiz tā
iemesla, ka Apgabaltiesa nav apspriedusi jautājumu par Kanona B. tiesību saņemt naudu no atbildētājas, un ka.
Apgabaltiesa nav ievērojusi prasītāja Iū£iimu nopratināt liecinieku F. par to, ka līgums anullēts un preču pārdošanas laikā
nav vēl bijis spēkā. Apgabaltiesa savā tagadējā spriedumā
šai ziņā konstatējusi: 1) ka līgums uzskatāms par galīgu līgumu, ar kuru nodibināta atklāta (pilna) tirdzniecības sabiedrība, bet nevis kāda komandītsabiedrība; 2) ka sabiedrība gan
darbojusies zem prasītāja vārda, bet tomēr B. tikusi uzticēta
taisni prcču pārdošana, netikvien preču nodošana; 3) ka liecinieka F. liecība par to, it kā naudas saņemšana piekristu tikai prasītājam, nav ticama; un ka līgums preču nodošanas
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laikā bijis vēl spēkā. Šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas
kārtībā. Ar to tad atkrīt visi prasītāja paskardrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd Apgbaaltiesas konstatējumu
pareizību pēc būtības, un kuros izsmeļas kasācijas siidzlbas saturs. No saviem pievestiem konstatējumiem Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājai bijis pietiekošs pamats
naudu par viņai picgādātām precēm maksāt B. kā prasītāja
atklātam biedram, saskaņā ar B. prasītājai iesniegtiem rēkinicm. Bcz tā jāpiezīmē, ka šāds Apgabaltiesas slēdziens pilnā
mērā attaisnojams ar tirdzniecības tiesībās atzīto un pieņemto
uzticības principu, kas zīmējas uz to, ka katras atklātas (pilnas) sabiedrības pretkontraheņts var uzskatīt kuru katru tās
biedru par pilnvarotu saņemt naudu par precērii; kuru pārdošana viņam uzticēta ar sabicdrisko līgumu.
(1933. к. 27. sept. spr. Nr. 812, Noseloviča pr. I. pr. Rīx;as pilsētu.)

—
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243.

Apgabaltiesa ar savu 1932. g. 3. februāra lēmumu, noturēto Z. Ž. nekustamā īpašumu izsoli, atzinusi par nenotikušu
tāpēc, ka īpašuma nosolītāja ūtrūpē, Latvijas banka, laikā nebija nomaksājusi atsavināšanas nodevu, atrodot, ka Latvijas
banka, saskaņā ar Nod. nolik. .269. p. (agrākā redakcijā), csot
atsvabinata no atsavināšanas nodcvas samaksas Civ. proc. nolik. 1307. (1784.) p. paredzētā laikā tikai tanīs gadījumos, ja viņa nolikto izsolē nckustamo īpašumu patur pēc izsoles atzīšanas par nenotikušu, t. i. izlieto Civ. proc. nolik. 1316. (1880.) p.
paredzētās paturēšanas tiesības, bet nav atsvabināta tanīs gadījumos, ja viņa piedalās izsolē un īpašumu tur nosola; tādām
uzskatam piekritusi arī Tiesu Palāta un noraidījusi Latvijas
bankas blakus sūdzību par minēto Apgabaltiesas lēmumu. 1932.
gadā ir izdots jauns likums (lik. kr. Nr. 236), ar kuru radikāli
tiek grozīta atsavināšanas nodevas samaksa no Latvijas bankas un saskaoā ar Nod. nolik. 243. p. 16. pktu (1932. g. redakcijā) Latvijas bankai, kad tā iegūst nekustamu īpašumu vai nu
publiskā izsolē, vai paturot to pēc nenotikušas izsoles vai
arī uz noilguma pamata vispār, atsavināšanas nodeva nemaz
nav jāmaksā, pie kam, saskaņā ar piezīmi pie Nod. nolik. 243.
p. 16. pkt., šiem noteikumiem piešķirts
atpakaļejošs
s p ē к s, jo viņi piemērojami arī tanls gadījumos, kad izsole
notikusi pirms 1932. g. likuma spēkā nākšanas, ja vien atsavināšanas nodeva nav jau ieskaitīta valsts ienākumos. Tā kā
Latvijas banka šai gadījumā atsavināšanas nodevu nav iemaksājusi pat tiesas depozītā, nemaz jau nerunājot par šīs nodevas
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pārskaitīšanu valsts ienākumos, tad 1932. g. noteikumi par
atsavināšanas nodevas neņemšanu по Latvijas bankas ir attiecināmi arī uz šo gadījumu, un tāpēc tad arī ir atceļams Tiesu
Palātas lēmums, pēc kura tiek pieprasīta atsavināšanas nodeva по Latvijas bankas.
(1933. g. 26. oktčbra spr. Nr. 1910, Žabas пек. īp. pārdošanas 1.)

i
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90.
Nepareizi dzēstas zīmognodevas atvilkšana по zīmogso*da sumtnas paredzēta tikai ar 1931. g. 29. decembra rīkojumu,
kas stājies spēkā 1932. g. 19. janvārī (1. кг. 32. р.). Turpretim,
ar zīmognodevu apmaksājamais līgums ticis noslēgts, un tā
tad Rīkojums par zīmognodevu ticis pārkāpts — nepareizi
dzēšot zīmogmarkas — j a u 1930. g. 30. s e p t e m b r ī, t. i.
p i r m s pievestā likuma spēkā stāšanās un tāpēc Apgabaltiusai ncbija pietiekoša pamata, ncpareizi dzēsto zīmogmarku
vertību atvilkt по zīmogsoda naudas.
(1933. g. 28. sept. spr. Nr. 898, Madrevičs pr. 1. pr. Neibutu ;m
Bekuru.)

-
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Dzelzceļu lik.
163.
Apgabaltiesa, sīki apsverot lietā nopratināto liecinieku lieclbas pēc to satura, nozīmes un ticamības, konstatējusi, ka
aiz viņas pievestiem iemesliem nelaimes gadījums noticis aiz
prasītāja, kučiera vainas, kas, plarbraucot pāri par Bolderajas
līnijas pārbrauktuvi, nav ievērojis vajadzīgo uzmanību. Šads
Apgabaltiesas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un
nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi
prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd minētā konstatēļuma pareizibu pēc būtības, attēlo notikuma gaitu, un analizē lietā dotās liecības, vai apraksta notikuma vietu kā arī sliežu, ar to apkārtni, situāciju. Apgabaltiesa pareizi aizrāda, ka likums neprasa, ka obligātoriski pie katras pārbrauktuves būtu jābūt barjeram un sargam (sk. Dzelzc.
lik. 150. р., 163. р. 2. d.).
No tā, ka sargs, lieciniece В., atļavusi prasltaiam parbraukt par pārbrauktuvi, kas atrodas jūrmalas līnijā, nemaz
neizriet, ka sargam būtu bijis jāsper soļi, lai prasītājs nebrauktu tālāk arī par neaizsargājamo pārbrauktuvi, kas atrodas Bolderājas līnijā, par kādu pēdējo pārbrauktuvi minētam sargam
nemaz nebija jārūpējas.
Apgabaltiesa sīki motivējusi, kādēļ viņa nav atradusi, ka
prasītājam brīvais skats būtu ticis traucēts ar liecinieku minētiem šķēršļiem. Kas sevišķi at'tiecas uz brīdinājumu zīmem,
Apgabaltiesa netikvien pēc viņas plevesto liecinieku liecībam,
bet arī uz atbildētājas iesniegtās apliecības pamata, nākusi pie
slēdziena, ka, pretēji liecinieka Z. apgalvojumam, notikuma dienā brīdinājuma zīmes ar uzrakstu „uzmanies vilciena" atradušās pārbrauktuves abās pusēs.
(1933. g. 28. sept. spr. Nr. 892, Ulmaņa pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.).

1916. «;. 3. julija lilviiins par tirdzn. un rupn. uzņemiimu pareju.
Tiesu Palata atraidījusi prasību, dajā pret atbildētāju A./S.
Sabiles sērkociuu fabriku „Stars", starp citu, aiz tā iemesla:
a) ka atbildētāja Fr. parakstītās parādu zīines un drošlbai iedotie \'ekscli nav uzskatami par viņa uzuC'inuma, Sabiles sērkociņu fabrikas „Stars", parādiem, jo parādu sumnias nav ievcstas uzņēmuma grāmatās, nefigurē bilancē un nav izlietotas
uzņčmuma, bet gan personīgām vajadzībām, kādēl jaiuiā fabrikas icguvēja ncatbild saskaņā ar 1916. g. likumu par šiem parādicm it kā par iegffītā uzņēmuma parādiem; b) ka, bez tā.
ar 1925. g. saistlbas raksta izdošanu par 1100 anglu mārcii.iām
iin tā pieņcmšanu no prasītājas ir notikusi agrākās saistības
novācija, pēc kuras uz priekšu atbildību par parādu ir uzņepiies atbildētājs Fr. personīgi, ne vairs kā fabrikas „Stars" īpašnieks, un pēc kuras jaunā saistībā tiav pārgājis vekscļu veida
iedotais nodrošinājuins, kadēl atkrīt fabrikas ieguvējas atbildība pēc runā stāvošā veksela; c) ka, bez tā, prasītāja pielaidusi prasības mākslīgu skaldīšanu, neceļot prasību rcizā pēc
visicm drošības vekseļicm, bet ncatļauti sadalot to vairākās
prasībās un apgrūtinot ar to atbildētāju stāvokli. Сам nav pareizi Ticsu Palātas spricdumā pievestic apcerējumi tai dajā,
kurā viņa nāk pie sledziena, ka parāds nav atzīstams par uzņēmurna, bet par atbildētāja Fr. personīgu parādu; 1916. ff.
3. jūlija likuma (Lik. kr. Nr. 1645 — 1916. g.) 3. pants gan nosaka, ka šaubu gadījumā katrs (arī personīgs) atsavinātāja
parāds uzskatāms par atsavinātā uzņēmuma parādu, līdz kamēr nav pierādīts pretējais. un no šāda likuma noteikuma,
protams, izriet tiesas tiesība brīvi iztirzāt lietas faktiskos apstākļus un izšķirties par to, vai zināms personīgs parāds ir
pieskaitāms uzņēmuma parādiem vai nē; bet likums tai pašā
pantā ir uzskaitījis parādus ar stingri formālām pazīmēm, ku-

—

37

—

ly

16- я- 3. jffl. lik pai
frirdzn. u. rupn. uzuemurni
pāreju pēc līgumiem.

rus katrā ziņā, uz paša likuma parnata, jāatzlst par uzņēmuma
parādicm, ncpielaižot šai ziņā ticsas brīvu novērtēšanu; pie
šādicm parādiem likums taisni ir pieskaitījis visas saistības, kuras fzdotas ar uzņēmuma īpašnieka firmas parakstu; Tiesu Palāta pati konstatē, ka atbildētājs Fr. ir parakstTjis parādu zīmes
un vekseļus uzuēmuma firmas, Sabiles sērkocitiu fabrikas
„Stars" vārdā, un tādēļ, neraugoties uz visiem Tiesu Palātas
pievestiem apcerējumiem, parāds bija uzskatāms uz paša likuma pamata par uzņēmuma parādu, kurš, kā tāds, varēja
pāriet uz uzņēmuma jauno ieguvēju pēc 1916. g. 3. jīilija likuma notcikumiem. Tomēr Tiesu Palātas nepareizie apsvēruini jautājuinā par parāda raksturu nevar novest pie tiesas spricduma atcelšanas tādēl, ka Tiesu Palāta savit spriedumu par
prasības noraidīšanu pret atbildētaju A./S. „Stars" dibina arī
uz tā apstakla, ka 1925. gadā (kad uzņēmums jau piederēja aka'.iu sabiedrībai) agrākais (uzņēmuma) parāds (par kuru līdzatbildētāja akciju sabfcdrība uz 1916. gr. 3. jīīlija likuma pamata) ir ticis pārjaunots ar atbildētāja Fr. p e r s о n ī g u parādu, kadas novācijas rezultātā, no vicnas puses, atkrita akciju sabiedrlbas lfdzatbildība par parādu, kā uzņēmuma parādii, no otras puses, atkrita nodrošinājumi (vckscli), ciktāl tie
saskaņā ar Civ. lik. 3579. p. nctika mfnēti jaunajā saistībā; šai
/inā Tiesu Palātas pievestfe apsvērumi gala slēdziena zioā ir
atzīstaml par pareiziem, jo ja prasītāja 1925. gadā ir picņēuiiisi tādu saistības rakstu agrāko parāda dokumentu vietā,
кщ'а pēc būtības ir grozījies parādnieks (vairs nc kā uzņēmuГпа īpašnieks, bet personīgi), un kufā nav nekādu norādījumu,
ka rimagrozītos vienīgi ap vccā parāda un tā nodrošinājurnu
li-rmiņa atjaunošami vai pagarināšanu, tiesa varēja nākt pie
ilēdziena, ka šādā prasTtājas rīcībā klusu ciešot ir izpaudusics
krišana novācijai, nodibfiiot agrākās saīstības vietā jaunii
laistību; tādēl atkrīt aizrādfjums kasācijas sfidzībā par to, ka
pargrozījiims netiek prezumēts, un ka pārgrozījumam vajadzīi kreditora piekrišana nav pierādīta, jo tiesas slūdziens iz lieii'. faktiskiem apstākliem par to, ka notikusi saistību novāclattiecas uz lietas faktisko pusi, kura kasācijas kārtībā nav
piirbaudāma (Sen. CKD. spried. Nr. 164. — 29. .ст.); izškirošs ir
is konstatējums par parādnieka personas maiuu pēc būtīkādēl nav sevišķas nozīmes apcerējumiem par to, kādas
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citas pārgrozības ir ienestas 1925. g. saistībā, salīdzinot to ar
agrāko saistlbu; tiesas gala slēdziena pareizību nesatricina arī
aizrādljums uz to, ka pie nodibinātas novācijas, kuras dēl
jaunajā saistlbā nepārgāja nodrošinājuma vekseļi, ticsa tomēr
atstājusi spēkā spriedumu pēc veksela pret atbildētāju Fr., it
kā spilgtā pretrunā ar Civ. lik. 3579. g.; no tā vicn, ka Tiesu
Palāta atstājusi spēkā spriedumu pret atbildētāju Fr., kurš Apgabalticsas spricdumu ncbija pārsūdzejis, nebīīt neizriet, ka
hovācijas jautājumā Tiesu Palāta būtu atzinusi, ka vckseļi pārnākuši jaimajā saistība kā nodrošinājums, un šadu konstatējumu Tiesu Palātas spricduins arī nesatur; ar to atkrīt visi aizrādījumi kasācijas sūdzībā, kuri picvesti ar nolūku- atspēkot
tiesas slēdziena pareizību par notikušo novāciju; Tiesu Palātas
aizrādījumicm uz prasības neatļautu skaldīšanu ir tikai blakus
motīvu nozīme, kuriem nav izšķirošas nozīmes tiesas gala slēdziena ziņā, jo prasibas noraidīšanas pamatā ir tiesas slēdzicns par to, ka atbildētājas akc. s-bas „Stars" atbildība pēc
vekscļa ir atkritusi uz izdarītās novācijas pamata; šāds ticsas
slēdziens jau pats par sevi attaisno prasības atraidīšanu, kādēl
nav nozīmes, vai tiesas pievestie blakus motīvi pēc būtības ir
pareizi vai nē; ar to atkrīt visi pārējie aizrādījumi kasācjjas
sūdzībā.
(1933. g. 27. sept. spr. Nr. 297, Ullai pr. I. pr. FrišenbiTideru un a./s.•
„Stars".)
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Agraras reformas Hk.

1 d. 3. p.
Prasītāja lūdz izņemt по abildētāja valdīšanas un lietošanas strīdū esošās 5 des. 1226 kv. asis uz tā pamata, ka aizpārdošanas līgums nav novedis pie galīga līguma. Atbildētājs atrod šo prasību par nedibnātu uz tā pamata, ka minētā zeme
nav vēl tikusi izslēgta по valsts zemes fonda, skaitoties kā
valsts īpašums un atrodoties Zemkopības ministrijas rīcībā.
Saskaņā ar agr. ref. lik. 1. d. 3. p. „e" pktu, tur aprādītie
zemes gabali, kuri iegūti pēc 1915. g. 23. aprīļa (v. st.), vai
pirms tā, bet neapstiprinot tos ieguvējiem zemes grāmatās,
„v a r palikt neatsavināti", ja ieguvēji dabū по Latvijas valdibas atļauju. Prasītāja по savas puses iesniegusi Tieslietu
ministrijas apliecību, по kuras rcdzams, ka Tieslietu ministrija
ktļāvusi Harlama Sl. mantiniekiem (to starpā arī prasītājas т а 
им) iegūt P . muižas zemes gabalu (kufā ieiet arī strīdū esošā
keme) saskaņā ar Vitebskas gub. zemnicku lietu pāi valdes
I''I3. g. 28. augusta lēmumu, ar kuru apstiprināts galīgā veidā
l/pirkšanas akts uz minēto zemi. Uz šī pamata gan jāatzīst,
i .i strīdū esošais zemes gabals „ v a r palikt neatsavināts". То
пит, kā konstatē Apgabaltiesa apsverot pārējo, abu partu ieMiicgto dokumentu saturu un nozīmi, patiesi runā esošais zeiiles gabals no valsts zemes fonda nav vēl izslēgts un atrodas
Eemkopības ministrijas rīcībā. Saskaņā ar 1923. g. 31. martaLik.
i'.n uekust. īpaš. korrob. (1. kr. 41) 1. р., tieslba notcikt, kādas
lemes uzskatāmas par ieskaitltām Valsts zemes fondā, pieder
/niikopības ministrijai. Tāpēc, ja, pēc Zemkopības ministrijas
iil>liecinājuma, runā stāvošā zeme nav vēl izslēgta no Valsts
lcmcs fonda, un tā tad tieši v ē 1 i e i e t š a i f о n d ā un
llkll'l pārņemta Zemkopības ministrijas rīcībā, t a d tāda nav
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atdodama viņu agrāko īpašnieku Hetāšanā (Agr. ref. lik. 1. d.
10. р.). Tā tad, prasītājai nav tieslbas par šo zemi rīkotics un
tādēl viņai nav arf tiesības šo zemi atprasīt no atbildētāja, kuram, kā konstatē Apgabaltiesa, zeme tikusi 1928. g. pat iznomāta no Zemkopības ministrijas. Pie šādiem apstakļicm prasītājai, ceļot tagadējo prasību, būtu vispirms jāpanāk strīdus
zemes izslēgšana no Valsts zemes fonda un zemes izņcmšana
no Zemkoplbas ministrijas rīcības. Ja nu tas prasītājai prasības celšanas laikā nebija izdcvies, tad Apgabalticsai bija pietiekošs iemesls prasību atraidīt kā ncdibinātu. Apgabaltiesas
apcerējumiem par to, ka prasība esot uzskatāma par priekšlaicīgu kā cclta pirms Tieslictu ministrijas apliecības izdošanas,
piešķirania tikai blakus motīva nozīme, kas nav iespaidojis
Apgabaltiesas gala slēdziena pareizību.
(1933. g. 28. sept. spr. Nr. 726, Andrejevskas pr. 1. pr. Kalinovu.)
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Likums par socialo apgadi.
(Lik. kr. 1928. g. Nr. 73.)
4.

Apgabaltiesa prasību atraidījusi, starp citu, aiz tā iemesla,
ka prasītājam kā Annas L. dēlam esot sava māte jāuztur vienam pašam, jo sociālai apgādības iestādei neesot jāpārliecinās
par visu bērnu pienākumiem un neesot jāprasot mātes uzturam
по visiem bērniem, un sociālai apgādības iestādei neesot pat
iespējams zināt cik apgādājamam esot bērnu; pareizs ir gan
Apgabaltiesas uzskats, ka prasītājam jāpiedalās mātes uzturēšanā, bet по tā vien vēl neizriet, ka prasītājam vienam pašam
jāgādā par mātes uzturu; saskaņā ar Civ. lik. 209. p. II d.
(1928. g. redakcijā) pienākums uzturēt vecākus gulstas uz visiem bērniem 1 ī d z ī g ā s dalās un tikai saskaņā ar šī panta
(209.) pēdējo daļu, tai gadījumā, kad bērnu mantas stāvoklis
ir nevienāds, tad tiesa var noteikt viņu apgādāšanas dalības
apmēru samērā ar katra bērna līdzekliem, kādēļ varētu uzlikt
prasītājam par pienākumu apgādāt viņa māti vienam tikai tai
gadījumā, ja pēc tiesas konstatējuma pārējie Annas L. bērni
nebūtu spējīgi ņemt dalību mātes uzturēšanā; šādus apstākļus
Apgabaltiesa savā spriedumā tomēr nav konstatējusi; tā kā
likuma par sociālo apgādību (lik. kr. 1928. g. Nr. 73) 4. p. arī
norāda, ka tuvinieku pienākums un tiesības nosaka attiecīgie
civīllikumi, tad Civ. lik. 209. p. (1928. g. redakcijā) ir saistoši
arī priekš sociālās apgādības iestādes u.n pēdējai nevar piederēt lielākas tiesības nekā pašai apgādājamai personai; ja arī
sociālās apgādības iestādei pārvaldes kārtībā nav iespējams
katrā gadījumā pārbaudīt un nodibināt, cik apgādājamai personai ir bērnu, tad tomēr tiesai, kur tiek izšķirta ]*au prasības
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kārtlbā (lik. par soc. apgadību 4. p. beigās) jautājums par tuvinieku apgādāšanas pienākumiem, arī šie pienākumi ir jānodibina saskaņā ar attiecīgo likumu noteikumiem; tādā kār'tā,
nākot pie slēdziena, ka prasītājam vienam pašarn jāuztur viņa
māte Anna L., Apgabaltiesa ir nepareizi iztulkojusi Civ. lik.
209. p. un lik. par soc. apgādību 4. p.
(1933. g. 26. oktobra spr. Nr. 939, Lāča pr. 1. pr. 'l'ervetes рак. sab.)
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Lik. par darba laiku.

19.
Tiesu Palāta, pievienojoties šai daļā Apgabaltiesas sprieduma motīviem, konstatējusi, ka prasītājs bijis pie atbildetājas
par meistaru, ka zem prasītāja uzraudzības bijuši 3 melden, 1
galdnieks, 1 kalējs un 2 strādnieki, ka prasītājs skaitījies par
atbildīgu darba vadītāju, ka prasītājs ticis pieņemts par dzirnavas meistaru ar noteikumu, ka viņam bija jaraugas par kartību kā dzirnavās, tā arī vilnas mājā un par gateru. Šadi Tiesu
Palātas konstatējumi attiecas uz Hetas faktisko pusi un nav tapēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd mineto
Tiesu Palātas konstatējumu pareizību pec butības. No saviem
konstatējumiem Tiesu Palāta varēja nakt pie sava gala sledziena par to, ka prasītājs bijis tāds dzirnavu darbinieks, kuram'tikusi uzticēta darba vadība un uzraudzība apraditas robežās un ka prasītājs ieņēmis uzticības vietu. Šads Tiesu Palātas slēdziens par Likuma par darba laiku 19. p. minētām uzticības personu pazīmēm saskan ar-Senāta prakse nodibinatam
uzticības personu pazīmēm (sk. Senata spried. 29/668, 32/1557,
2752 u. c). Pretēji prasītāja domām, Tiesu Palata gan ņemusi
vērā arī 2. instancē nopratināto liecinieku Hecības, bet, apsverot to nozīmi, atradusi, ka ar tām nav atspekots Apgabaltiesas
slēdziens par to, ka prasītājs' atzīstams par atbildīgu darba
vadītāju. Sevišķi apstāties pie katra atsevišķa liecinieka liecības nav Tiesu Palātas uzdevums un pienākums. Ar darba
meistara uzdevumiem pilnīgi savienojams, ka tas_ izpilda an
kādus fiziskus darbus, it seviški, cik tālu tādi būtu prasami
viņam uzticētai uzraudzībai par kartību dzirnavas un to gaitas pārbaudīšanai, vai cik tālu darbi tādi būtu atzīstami par
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uzticamiem tikai kvalificētam meistaram, kā piem. turblnu un
dzirnavu ratu кеттпи izgratavošanu. Tāpat, pretēji prasītāja
domām, viņa stāvoklis kā meistars un uzticības persona nemaz
nav izslēgts ar to, ka strādnieku pieņemšana piekrita ffalvenam
dzirnavu ratu ķemju izgatavošanu. Tāpat, pretēji prasTtāja
dība par viņam padotiem strādniekiem kā meistaram.
(1933. s. 25. okt. spr. Nr. 50, leviņa pr. 1. pr. biedr. „Straume".)

-
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1928. g. 6. jun. lik. par nek. mantas atsavinašanu.
(Lik. kr. 129.)
Kas attiecas uz Nodokju departamenta aizrādījumu uz
i tības pieauguma nodokļa aprēķināšanu, Tiesu Palāta konItatējusi, ka ar iesniegtiem dokumentiem jau pierādīta izdarīto
launbūvju un kapitālreraontu vērtība. Pretēji Nodokļu deparlimienta domām, šai ziņā likums neprasa, ka dokumentāriski
plcrādījumi būtu tikuši pārbaudīti no nodoklu inspektora kā
neupstrīdēti. Likuma (28/129) 16. p. zīmējas vienīgi uz n o I i l ē š a n a s p r o c e d ū r u , bet nav piemērojams, kad noI Mišana nav notikusi un ieguldītie kapitāli jau paši par sevi
radīti dokumentāriski un tāpēc taisni nav sevišķi novertē(1933. g. 25. okt. spr. Nr. 212, A./S. „Kiršner un Meijer" 1.)

SATURS:
Lpp.
Latvijas civfllikums
5
Latgales civīllikums
15
Civīlprocesa nolikums
18
Dažādi tirdzn. tiesību jautājumi . .
;. 30
Nodevu nolikums
32
Rīk. par zīmognodevu
; 34'
Dzelzcelu lik. .
, ,35
1916. g. 3. jīīlija likums par tirdzn. un rūpn. uzņērnumu
pāreju
36
Agrārās reformas lik.
. . . 39
Likums par sociālo apga'di
41
Lik. par darba laiku
. 43
1928. g. 6. jūn. lik. par nek. mantas atsavināšanu . . . . . 45

X Izvilkumu 2.burtnīca, izd. 1934.g.
—

47

—

Latvijas civillikums.
165.
Apgabaltiesa apmierinājusi prasību atrodot, ka saskaņā
ar civ. lik, 165. p. prasītājai gan būtu japierāda miesīgi sakari
ar atbildētāju, bet ņemot vērā, ka tādus ir grūti un bieži pat
neiespējami pierādīt, prasītāja var aprobežotīes ar piedzimšanas iespējas pierādīšanu. Pēc tiesas domäm prasītaja sādu
piedzimsanas resp. bērna ieņemšanas iespēju no atbildētāja ir
pierādījusi, kadēļ, uz Hetas apstākļu apsvēruma pamata, Apr
gabaltiesa ir guvusi iespaidu, ka atbifdētājs ir prasītājas bērna
tēvs.
Fretēji Apgabaltiesas domam, tiesa savos slēdzienos nevar vadīties no v a r b ū t ī b ā m , bet viļiai savi slēdzieni jāpamato uz lietā nodibinātiera: faktiem (Sen. CKD. spried. Nr.
132, 27. g.). Tādēl tiesa nevarēja dibināties uz v a r b ū t ē j i
lespējamas bērna ieņemšanas по atbildētāja, bcttai savs spriedums bija jāpamato ar lietā nodibinātiem faktiem, Gan lietas
faktu un pierādījumu apsvērumā tiesa var pēc sirdsapzinas
noteikt to nozīmi un pierādīšanas spēku, bet tas nenozīmē,
ka tiesa tos var atmest, un dibināt spriedumu vienīgi uz savas
nekontrolējamās pārliecības pamata, vadoties по lietā subjek
tiv! izjustās taisriības viedokļa, jo spriedums nedrīkst runat
pretirn likumam, un pēdējais taisni prasa dibināt spriedumu iz
visičm lietas apstākļfem (Civ. pruc. nol. 181. (129.) р.; bij.
Kriev. Sen. spr. Nr. 72, 73. g.). Bet konkrēta gadījumā arl
pati Apgabaltiesa atkfmjas no sava krasi uzstādītā taisnības
viedokļa un savu spriedumu mēģina dibināt uz partu miesigu
sakaru fakta, atrodot to par nodibinātu ar to apstäkli, ka parti
pavadījuši divatā nakti atbildētaja dzfvoklī, kur izdzēruši divas
pudeles vīna, kādēl esot ticams prasītājas apgalvojums, ka at-
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bildētājs vinu piedzirdījis un pēc tarn izdarījis kopošanos. Ciktäl partu miesīgo sakaru konstatēšana Apgabaltiesa tos mēģina nodibināt ar „piedzimšanas iespēju" laika ziuā, jāatzlst, ka
tiesa dibinās uz varbūtībām, bet ciktāļ savā konstatējumā tiesa
iziet no notikumiem atbildētāja dzīvoklī, Apgrabaltlesa nav ar
vajadzīgo prēcīzitāti piegājusi liecinieku Hecībām, jo neviens
no tiem nav apliccinājis, ka parti bfitu1 pavadljuši „visu nakti
divatā", un atbildētājs a n nav teicis liec. O., ka taisni n а к t ī
būtu izdzēruši divas ptideles vīna. Pie tādiem apstākjiem, ja
tiesa ar pilnu pārliecību nerunS par picraditiem partu miesī£iem sakariem, bet aprobežojas ar aizrādījumit, ka „grūst iespaidu" par to, ka atbildētājs ir bērna tēvs, un pic tam nepaskaidro, vai izškirošu' nozīmi savā slēdzienā viņa piedod
varbūtībai par bērna piedzimšanas iespeju .laika zinā vai konstatējumiem par partu atrašanos kopā, jāatzist, ka tiesas
spriedumam piemīt motlvēšanas trūkumi, un, pielaižot spriedumā kā motīvēšanas nepilnību tā motīvēšanas nepareizību,
tiesa ir pārkāpusi ar to Civ. proc. nolik. 196. (14p.) p.
(1935. K. 27. okt. spr. Nr. 895. Timbara pr. !. pr. Veibeli.)
209.

Ap^abaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsverumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka atbildētājs pēc sava
mantas stāvokla esot spējlgs tnaksāt prasītājai uztura naudu
Ls 30.— mēnesī; Apgabaltiesas slēdziens par to, ka atbiidētājs
ir spēji^s maksāt piespriesto summu, attiecas uz Iietas faktisko
pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; ar to atkrit visi
atbildētāja paskaidrojumi virja kasācijas sūdzībā, ar kuriern
tas cenšas pierādīt, ka pie uztura naudas apmēra noteikšanas
tiesai bijis jāvadās vienīgi по atbildētāja tīrā ienākuma по mājas; noteicot uztura naudas apmēru, ar kādu prasftäjam jäpiedalās mātes uzturēšanā, uz Ls 30.— mēnesī, Apgabaltiesa ir
ari rjēmusi vērā pārējo prasītājas bērnu mantas stāvokli; šai
zinā Ap«:abaltiesa ir konstatējusi, ka prasītajas uzturam nepiecicšami Ls 40.— inēnesī, un piespriežot по atbildētāja tikai
Ls 30.— mēricsī, Apg;abalticsa arī ir izgājusi по tā viedokļa,
ka prasītājas meita, prec. D., pie kuras dzlvo prasītāja, ir spē.iijja piedalītles un jau arī piedalās mātes uzturēšana ar dzīvokla
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došanu, kas vērtējams uz Ls 10.— mēnesī; attiecībā uz otro
prasītājas meitM, prec. M., Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka tā
pati atrodas loti trūcīgos apstākļos, u a ja nu Apgabaltiesa nav
atzinusi, ka arī tai būtu jāpiedalās mātes uzturēšanā, tad, acimredzot, Apgabaltiesa ir izgājusi по tā, ka §ī meita pēc sava
mantas stāvokla nemaz nav spējīga piedalīties mātes uzturēšanā.
(1933. g. 27. oktöbra spr. Nr. 934, Ormanis pr. I. pr. Ormani.)

855.
Pēc Tiesu Palātas pareizā aizrādījuma Civ. lik. 855. p.
paredzētais pienākums ievest zemes grāmatās Tpašuma īegūšatm iesēdējuma ceļā nav padots noilgumam prasības celšanas
zipā.
(1933. г. 22. novembra spr. Nr. 107, Lam u. с pr. 1. pr. Celmu u. с.)

2941.
Apgabaltiesa šo prasību atraidījusi, starp citu, aiz tā ieniesla: a) ka ar prasītājas pazinojumu vien par to, ka atbildētājam jāmaksā par maiznīcas atvēršanu Ls 100.—, neesot nodibināts atbildētāja pienākums maksāt šo suinmu; b) ka maiz
mcas atvēršanas faktu nevarot uzskatīt par atbildētāja piekrišanu maksāt pieprasīto summu un c) ka lietā vispār trūkstot
kaut kādi pierādījumi par to, ka veikala atvēršana по atbildētāja puses butu notikusi pēc kādas noteiktas prasības uzstādīšanas по prasītājas puses. Pretēji prasītājas paskaidrojumiem vinas kasācijas sūdzībā, tas vien, ka ar nomas līgumu atbildētājam noliegta maiznīcas atversana, vēl nedod tiesTbas
prasītājai picprasīt par pretlīgumisku maiznīcas atvēršanu Ls
100.— gadā, jo, iztrūkstot noteikurniem par to pašā līgumā,
šādus maksājumus varētu pieprasīt tai gadījumā, ja starp p r ā v niekiem šai jautājumā būtu noslegts papildus līgums, vai arī —
kā pareizi aizrāda Apgabaltiesa — būtu nepieciešams, ka
maiznīcas atvēršana по atbildētāja puses butu notikusi pēc
kādas notciktas prasības uzstādisanas по prasltājas puses; ja
šai gadījumā savā praslbas sūdzībā prasītāja arī ir aizrādījusi,
ka atļauja izdota zem noteikuma maksāt atlīdzību Ls 100.—
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;:ail;i, tad šai ziņā Apgabaltiesa konstatējusi, ka šo apstākli
prasītāja nav pierādījusi; šāds Apgabaltiesas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi uri nav pārbaudāms kasācijas kārtlbā, un arl prasītāja savā kasācijas sūdzlbā pat nemēģina at
spekot šāda konstatējuma pareizību, kādēl Apgabaltiesa ir nākusi pie pareiza slēdziena, ka pie tādiem apstākļiem prasltājai
nav ticsības griezties ar naudas prasījumiem, bet viņa varēja
prasīt vienīgi liguma izpildīšanu, t. i. šitiī gadījumā maiznīcas
slēgšanu. Nepareizs ir arī prasītājas uzskats, it ka atbildētājs
ar tö, ka nav laikā atbildējis uz prasītājas pieprasījumu samaksāt Ls 100.—, būtu klusu ciešot atzinis, ka vinam šie Ls
100.— jāmaksā par maiznīcas turēšanu, jo vispār' klusu ciešana uzskatāma par piekrišanu tikai tanīs gadījumos, kad likums prasa klusu ciešanas pārtraukšanu (civ. Iik. 29 i. р.),
bet tādos gadījumos, kur kāda persona pieprasa no otras izr
darīt kaut kādus maksājumus bez likumīga pamata, tā per
sona, kura.i šāds pieprasījums adresēts, nav spiesta uz to atbildēt un viņas klusu ciešana nav uzskatāma par piekrišanu
maksājumu izdarlšanai; nevietā šai gadījumā prasītāja atsaucas uz Senāta spriedumu Ausbiķa lietā, jo šai ziņā Apgabal
tiesa ir pareizi konstatējusi, ka Ausbiķa lietas apstākļi nav
analogi ar šīs lietas apstākliem, un prasītāja savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot šāda konstatējuma pareizību. Ja
arl Apgabaltiesa savā spriedumā būtu nepareizi aizrādījusi,
ķa prasītāja nav apgalvojusi, ka atbildētājam atļauja turēt veikalu izdota zcm nosacTjuma maksāt atlīdzibu Ls 10O.— gadā,
kāds apgalvojums prasības lūgumā ir iztcikts, tad tomēf šāda
nepareizība vien nevar būt par pamatu Apgabaltiesas sprieduma atcelšanai, kurš gala slēdziena zipā ir pareizs, jo turpat tā T
lāk Apgabaltiesa konstatē, ka šāds apgalvojums nav pierādfts;
bez tarn Apgabaltiesa arī varēja uzskatīt, ka prasītāja по šāda
sava apgalvojuma atteikusies, jo II iņstancē prasītāja savas
ticsības uz atlīdzību dibināja uz to, ka atbildētājam ar līgumu
noliegts vcikalu atvērt un tfipēc prasītājai esot tiesības par to
saņemt atlīdzību tādā apmērā, kā tp nosakot pilsētas nekustamo īpašiiimi nodaļa, uti ka atbildētājs, neatbildot uz prasītajas
pieprasījumu sarnafcsāt Ls 100.— gadā par veikala turēšanu,
csot līdz ar to klusu ciešot izteicis savu piekrišanu izdarīt
maksājumus.
•
(1933. g. 27. oktöbra spr. Nr. 975, RīKas pilsētas pr. 1. pr. Pīīri.)
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3172.
Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs. по atbildētāja ticis
pieņemts izmēģināšanai kā sētnieks un atlaists kā nederīgs,
atraidījusl prasību, kurā prasītājs lūdzis piedzīt viņam par labu
по atbildētāja Ls 118.— par atlaišanu bez iepriekšējas uzteikšanas.
Prasītāja kasācijas sūdzlba nepelna ievērību.
Ja darba devējs pieņem darbinieku vai kalpotāju i z m ē g i n ā š a n a i , tad līguma spēks nostādīts atkarībā по atliekošā nosacījuma, kurš pastāv iekš tam, vai darba devējs
darbinieka vai kalpotāja darbu atzls par noderīgu priekš sevis,
pie kam darba novērtējums pilnīgi atkarājas по darba devēja
ieskata un tiesas celā nav pārbaudāms. Prasītājs neapgalvo,
ka prāvnieki būtu norunājuši kādu termiņu darba devēja atsauksmei, un arī neapgalvo, ka šai zinā pastāvētu kāda paraša, tāpat prasītājs neapgalvo, ka darba devējs klusu cicšot
būtu atzinis prasītāju par derīgu un iestājies ar viņu galīga
līguma attiecībās. Šādos apstākļos jānāk pie slēdziena, ka ar
momentu, kad prasītājs tika atlaists kā nederlgs, bija iestājusies L. civ. lik. 3172. p.anta piemērošanas priekšnoteikurns, t. i.
prāvnieku līgums bija uzskatāms it kā pavisam nenoslēgts, un
tādēļ darba ņēmējam arī nevarēja rasties tiesība prasīt по atbildētāja atlīdzību par atlaišanu bez iepriekšējas uzteikšanas.
(1933. g. 27. oktöbra spr. Nr. 962, Lazdiya pr. 1. pr. Filingeru.)

3441.
Tiesu Palāta pie lietas otrreizējās caurskatīšanas nākusi
pie slēdziena, ka atbildība par prasītāja veselības bojājumu krlt
tiz atbildētāju, kuras dienestā sastāvējis prasītājs un kura pielaidusi nolaidību, nododot ugunsdzēsējiem darbā vecus, neizturīgus āķus, pateicoties kam notikusi nelaime ar prasītāju.
Tiesu Palāta atzinusi, ka lietā n a v aizrādījuma, ka āķim
(pie kura prasītājs bija piekabinājis savu jostu, un kurš pēctam
pārlūza, kādēl tad prasltājs nokrita un dabūja smagus miesas
bojājumus), būtu bijušas tādas ārējas trūkuma pazīmes, k u Г ā m v a j a d z ē t u u z к r i s t prasītājam un kas varētu
prasītāju novest pie š a u b ā m par to, vai āķis t u r ē s un
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bös d e n g s, k;ideļ по prasitāja ņemtais āķis p ē с ā r ē j ā m p a z i in с in bija tāds, kuru v a r e j a l i e t o t . Ar šādu
motīvējurnu Tiesu Palāta konstatējusi, ka nelaimes gadījumā
vainojama vienīgi atbildētāja, un ka prasītāja rīclbā neuzmanība nav ieraugāma, kāds konstatējums arī nesaskan ar Senāta
sajā lietā doto norādījumu, ka aībildētāja varēja atsvabināties
по atbildības tikai tajā gadījumā, ja vina pierādltu, ka no prasītaja Iietošanai uemtie āķi bija tādi, k u r u s p ē c t o p a z ī mēm nevajadzējalietot.
Pretrunā ar šo Senāta norādījumu uri ar pašas Tiesu Palātas augšā pievestiem konstatējumiem, viua savos tālākos motīvos tomēr atzinusi, ka arī
prasltājam, kas zinājis, ka starp āķicin ir bijuši arī veci aķi,
vajadzēja, uemot āķi lietošanai, biit arī u z m a n ī g ā к а m, tādēļ Tiesu Palāta atzinusi, ka nelaimes gadījimis ir noticis partu j a u к t a s v a i n a s de! un prasību apmierinājusi tikai pusapmērā. Šāds Tiesu Palātas slēdziens par prasītāja it kā pielaisto neuzmanfbu nav savienojams ar pašas Tiesu Palātas
konstatejumu, ka prasītājs āķi v a r ē j a l i e t o t tādā s t ā voklī kāds vinš bija, no kā izriet, ka nekāda tālākā āķa pārbaude no prasītāja puses nebija vajadzīsa. Tiesu Palātas
spriedums uz prasītāja kasācijas sūzdību tādēļ atcelams atraidltā daļa Civ. proc. nol. 816. (711.), 930. (813.) p. p. pārkāpuimi
dēl.
(1933. K. 27. oktöbra spr. Nr. 743, Bulviņa pr. I. pr. Liepājas pilsētas
sab-buj

3537.
Senāta civ. kas. dep-ts jau paskaidrojis, ka prasītāja
kvīts, kurā tcikts, ka „csmu no firmas G. un P. g а 1 ī g u а р г ē ķ i n u, kā a n visu m a n p i e n ā k o š o s atvaļinājumu pilnīsi sauēmis un tālak nekādas prasības necclšu", atzīstama par g e n e r ā l k v ī t i L. с I. 3537. panta nozīmē (1932. ff. spried.
Nr. 1578; sk. arī spr. 1931. g. Nr. 664 Ivanovska l; 1933. g.
Nr. 2339 Suveidza 1.); šfida kvīts tādēl noved pie L. с 1. 3537.
р. norādītām sekām, t. i. visi maksājumi, kuriem līdz kvlts izdošanas laikam (konkrētā gadījumā — līdz 1930. g. 1. okt.)
iestājies termiņš, atzīstami par izpildīticm; tādā kārtā ar šo
kvīti atzīstama par samaksātu arī v i r s s t u n d u atlīdzība
par laiku Iīdz 1930. g. l. okt.. par kādu atlīdzību celta kon-
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kietā prasība. Gan ģenerālkvīts nav dokuments, kas absolūti
nebfitu atspekojams, un Senats jau arī norādījis uz galveniem
iemesliem, kuri nepielaistu šādas kvlts kvalifikāciju kä ģenerālkvīti; šai zinā, piemēram, pietiktu konstatējums, ka kreditors pie kvīts izdošanas nav zinājis par kādiem posteniem,
kāda gadijumā kvīts uz tiern nebiitu attiecināma (3537. р.);
täpat šis pants, piemēram, nebūtu piemērojams, ja tiktu pieradīts, ka kvlts izdota apstāklos, kuji vispārīgi izslēdz brīvas
gribas nodibmāšanu saskanā ar L. с 1. 2953. sek. p. p.(augšā citētais Sen. civ. kas. dep. spried. 1933. g. Nr. 2339; sal. arī spr.
1933. g. Nr. 240O Muzikants 1. un 1933. s. Nr. 478 Sūnas 1.).
Turpretim kreditors — principā — šadas kvīts nozīmi nevar
atspēkot, pierādot, ka viņš faktiski nav saoēmis summas, uz
kurām kvits attiecas; ja tas ari tiktu pierādīts, tad tarn ne
bfitu nozīmes, jo no kreditora atkarājas atteikties no pilnā
apmierinājuma, saiiemot to tikai pa daļai, kādēļ ģenerālkvīts
izdošana iespējama — principā — arī šādā ^adTjumā, un ja
tiesa konkrētos lictas apstākjos nākusi pie pretēja slēdziena,
tad viņai šāds slēdziens arī pietiekoši jāmotīvē (sk. to pašu
spriedumu; sal. a n 1933. к- spr. Nr. 1398 Puriņa I., kurā Se
nats paskaidrojis, ka atteikšanās по jau nopeluītas darba alffas
iierunā pretim Lik. par darba laika noteikumiem). Ievērojot
sacīto, jāatzīst, ka Ap.irabaltiesa konkrētā lietā rīkojusies nepareizi, nepiešķirot atbildētāju iesniegtai kvītij ģenerālkvīts raksturu tikai tādēl vien, ka vina nākusi pie pārliecības, it kā prasītājs, pretēji kvīts tekstam, faktiski virsstundu atlTdzību neesot sanēmis; ar šādu atzinumu Apgabaltiesa pielaidusi L. с 1.
3537. panta pārkāpumu. Otrā lietā pret tiem pašiem atbildētājiem Apgabaltiesa blja rīkojusies citādi, jo vina bija pievedusi
plašus motīvus, kādēl viņa iesniesto kvīti nebija uzskatījusi par
£enerālkvīti; pie tarn atbildētāji savā kasācijas sūdzībā pat ne
bija mēģinājuši atspēkot Apgabaltiesas motīvus, kādel to pareizību Senats an nebija pārbaudījis (sk. Sen. spried. 2423/31.).
Prasītajs nepamatoti atsaucas uz Senāta 1928. g. spr. Nr. 826
Bandenieka lietā, jo Senats tanī lietā apskatījis tikai gadījumu,
kad strādnieks uzņēmējam vienkārši s o l ī j i s necelt vairāk
nekādas prasības, neapliecinot pie tam — kā tas bijis konkre
te gradījumā — galīga aprēķina notikšanu. Tāpat nepamatoti
prasītājs atrod, it kā runā esošā kvīts neesot prasftājam sai-
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stoša, j(i saskaua ar Rfipn. darba lik. 48., 95. un 98. р. р., arllīgums par atteikšanos по tiesībām būtu bijis slēdzams starp
partiem ar attieclgu ierakstu darba grāmatiuā im prasītāja
parakstīšanos tajā. Kā to Senats jau paskaidrojis (1932. g.
spr. Nr. 1578), šo noteikumu neievērošanas gadījumā atbildētājus gan var sodit, bet tas pats vien vēl ncpadara prasītāja
izdoto ģenerālkvīti par nederīgu; pie šādām sekām nevar novest arī darba lik. 7. p. piez. trešā teikuma neievērošana.
(1933. g. 22. septembra spr. Nr. 2771, Rīdiņa pr. 1. pr. Pevzneru un
(jutkinu.)

4472.

Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja
aizrādījumam,
Ticsu Palāta nav pārkāpusi likumu, pielaižot lieciniekus dāvinājuma līguma fiktivitātes pierādīsanai, jo kā to Senāta civ.
kas. dep-ts jau paskaidrojis (1923. g. spr. Nr. 235) — Vidzemē,
Kurzemē un Zemgalē ar liecinieku liecībām var apgāzt visu
tādu rakstisku dokumentu saturu, kuriem rakstiskā forma piešķir'ta ne pēc likuma priekšraksta, bet vienīgi tikai uz kontrahcntu vēlēšanos, kā tas notiek (izrjemot L. civ. lik. 4473. p. paredzēto gadījumiu) pie .dāvinājuma līguma noslēgšanas (sk.
piez. „a" un „b" pie L. čiv. lik. 4472. p. Bukovska izdev.;
Sen. civ. kas. dep. spried. 1929. g. Nr. 1485).
(1933. e. 27. okt. spr. Nr. 2S8. Lukasa mant. masas pr. 1. pr. Oijer.)

Likums par telpu īri.
32.

Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka visus parbüves
darbus sakarā ar strīdus nama pievienošanu pilsētas kanālizācijas tīklam ir icspējams izvest arī īrniekicm telpas lietojot, ir
atraidljusi prasību par īrnieka izlikšanu no dzīvokļa, noraidot
arī prasītāju līīgumu par jaunas ckspertīzes izdarīšanu. Tāpat
Apgabaltiesa atraidījusi prasības daļu par īres maksas piedzīšanu, jo īres maksa no atbildetāja neesot tikusi pieprasīta, Se
nats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. spr. Nr. 948, 32. g.), ka
namsaimniekam. kurš izved pieslēgumu pilsētas kanālizācijai,
nevar liegt tiesību pieturēties pie labierlcību ziņā labāka būvprojekta, un viņš nav spiests atsevišķu īrnieku intereses dēl
pārbūves taisīt pēc minirnālā labuma projekta (p. piem. ar kopējiem klozetiem koridoros) vai ievērojami sadārdzināt būvprojektu. Bet konkrētā gadījumā prasītāji pat nemēģina apgalvot, ka tas bīīvprojekts, uz kura pamata viņi prasa īrnieku
izlikšanu, ir vienīgi iespējamais Projekts labierlcību zirjā, un
ka tas Projekts, kādu liek priekšā cksperti savā atzinumā, būtu minimālā labuma Projekts, kas uzspiestu mājai nesanitāru
un nesociālu kārtību. Tāpa.t jautājumā par kanālizācijas darbu
sadārdzināšanos eksperti ir devuši paskaidrojumu, ka viņu atzinumā aprādītais Projekts nesadārdzinātu darbus. Tādā kārtā, ekspcrtu atzinums nemaz nesatur nckādas neskaidrības vai
nepilnības, bet ja prasītāji nav ar to mierā, tad, acimredzot, aiz
tā maldīgā uzskata, ka jārēķinās vienīgi ar to būvprojektu,
kurš atrodas lietā, un it kā taisni tādēl, ka tas ir apstiprinats
по būvvaldes. Prasītāji paši atzīst, ka ir iespējami dandzi kanālizācijas pieslēgšanas varianti, un pat nemēģina apgalvot, ka
tie nedabūtu būvvaldes apstiprinājumu, ja būtu sastādīti sa-
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skanä ar būvnoteikumiem. Pie tādiem apstākliem, izejot по
tā, ka lūgums par papildu ekspertīzi tiek uzstādīts vienīgi sakarā ar prasītāju ciešu pieturēšanos pie sava bīīvprojekta, bet
ka par lietā izspriežamiem jautājumiem attiecībā uz telpii atbrīvošanu jau izdarītā ekspertīze ir devusi pietiekošu atbildi,
Apgabaltiesa varēja jaunas ekspertīzes izdarlšanu atrast par
lieku, turpretim pelna ievērību aizrādījums par to, ka tiesa
nepamatoti noraidījusi prasibu par īres naudu. Prasītāji apgalvo, ka atbildētājam Ire jāmaksā praenumerando Ls 12,—
katra mēneša pirmā datumā, un šādu līgurmi atbildētājs ir atzinis īres valdes sēdē, neapstrīdot apgalvojumu par īres parādu no 1. aprīja 1931. g. Tādēļ uz prasības iesniegšanas momentu (14. aprīli 1931. g.) atbildētājs jau bija parādā īres naudu
no 1. aprīļa 1931. g. īpaša atgādinājuma nokavejums pēc Lik.
par telpu īri 32. p. 1. pkt. gan vajadzīgs, lai izīrētājs iegutu
tiesību prasīt īrnieka izlikšanu, bet īres naudas piespriešanai
tāds atgādinājums nav vajadzīgs, un maksāšanas nokavējums
iestājas uz vispārējā pamata ar maksāšanas termiņa palaisanu
(civ. Lik. 3306. p. 3. pkts). Rīkojoties pretēji tam, un atraidot
prasību par nokavēto īres maksu no 1. aprīļa 1931. g. it kā
īpasa atgādinājuma iztrūkuma dēl, Apgabaltiesa ir pielaidusi
savā spriedumā motīvēšanas nepareizību.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 973. Apinis pr. I. pr. Berziuu.)

34.

Apgabaltiesa prasību par atbildētājas izlikšanu atraicHjusi
aiz tā iemesla: a) ka partu starpā pastāv strīdus par atbildētājas ieņemto telpu īres apmēru, b) ka pirms šīs prasības celšanas atbildētāja ir līīgusi īres valdi noteikt Iikumīgo īres apmēru, un ka strīdus par īres apmeru vēl nav galīgi izšķirts ar
spēkā stājušos spriedumu, с) ка по Lik. par telpu īri 34. panta
viedokļa nav nozīmes, ka atbildētāja dēļ īres noteikšanas nav
griezusies pie īres valdes ar prasības sūdzību, bet aizstāvēdamās citā pret viņu vērstā prasībā apstrīdējusi piedzenamo
summu, kā neathilstošu Likurna par telpu īri noteikumiem un
d) ka tādēl konkrētā prasība atkrīt uz Lik. par telpu īri 34. p.
pamata. Pievestais Apgabaltiesas motīvējums atzīstams par

pareizu im saskanošu ar Lik. par telpu Iri 34. pantu, jo no šinī
pantā lietotā izteiciena „g r i e z i e s pie Ires valdes ar 1 ū gumii, noteikt pienācīgas Ires inaksas apmērus", nevar, pretēji prasītājas domām, nākt pie slēdziena, ka īrniekam minētā
pantā paredzētā gadījumā būtu obligātoriski jācel prasība,
resp. pretprasība dēl īres maksas normēšanas; tādam slēdzienam 34. pantā nav atrodams pamats, jo īrnieks ar lūgumu no
teikt īres maksu ir „griezies" pie īres valdes a'rī tad, ja vinš
pret viņu celtā prasībā dēļ īres naudas piedzīšanas ceļ ierunu
par ires naudas nesaskaņu ar Lik. par telpu īri noteikumiem un
ar to lūdz īres valdi noteikt pienācīgo īres maksu. То prasltājs, pēc Apgabaltiesas konstatējuma, konkrētā gadījumā darījis pirms šīs prasības celšanas, kādēl īres valdei bija pietiekošs
pamats piemērot Lik. par telpu Iri 34. p. Nepareizi prasītāja
apgalvo, it kā 1924. g. 10. jūnija instrukcija pie Lik. par telpu
īri („V. V." Nr. 154) 8. p. paredzētu prasības, resp. pretprasības celšanu no īrnieka puses dēl īres maksas normēšanas, jo
pēc šī panta prāvnieku strldus par īres apmēru bija tikai izšķirams prasības kārtībā, kas dotā gadījumā arī noticis; pie
tam īres valde iepriekšējā Iietā, pretēji prasītājas aizrādījumam,
gan īri normējnsi, kas gan nav izteikts expressis verbis Ires
valdes rezolūcijā, bet redzams no tās satura sakarā ar vioas
sprieduma motiviem.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 967, Latvijas patērētāju b-bas savienlbas
pr. }. pr. Latvijas zirgu pasta b-bu.)
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Г06. (K2\).
Prasītāja Vilhelma N. pilnvariiicks zv. adv. pal. V. iesniedzis otrā instancē lfigumu par lietas izslēgšanu по dienas
kārtības, aizrādot, ka prasītājs ar Tiesu Palātas lēmumu esot
atzits par maksātnespējīgu parādnieku un par viņa zvērinātu
aizgādni esot iecelts zvēr. adv. pal. M. Apgabaltiesa šo lü
gumu atstājusi bez ievērības, atrodot prasītāja apgalvojumu
par nepierādītu. Ar šādu rīcību Apgabaltiesa pārkāpusi Civ.
proc. nolik. 106. (821.) р., pēc kāda panta Apgabaltiesai bija
jārīkojas, ja prasītājs par viņa norādīto apstākli nav iesniaedzis pierādījumus. Nevarēja Apgabaltiesa šo lūgumu atstāt
bez ievērības tādēļ, ka viņa atzinusi par nepicrādītu, ka strīdū
stāvošā manta piederētu pie konkursa masas, jo šis jautājums
Apgabaltiesai bija jānoskaidro pēc likumā pievestām pazīmēm
(Civ. proc. nolik. pielik. pic 1396. р., 79. sek. р. р.); neiztirzājot
šo jautājumu, Apgabaltiesa pielaidusi arī motīvu nepilnību.
(1933. s. 22. sept. spr. Nr. 2570, Natansonu pr. 1. pr. Veisu.)

135. (102.).
Pretēji kasäcijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam, Ap
gabaltiesai, kā Miertiesas otrai instancei, nav sevišķi jāmotīvē
savs slēdziens par liecinieku lieclbu ticamību vai neticamību
im nav arī nekāda iemesla, revidēt so uz likuma un tiesas
praksi dibināto tezi.
(1933. z. 22. septembra spr. Nr. 2548, Veisis pr. 1. pr. Sllis.)

454. (366.).
1) Tiesu Palāta atrod par pierādītu, ka starp parüem
(to pārstāvju personās) notikusi vienošanās par to, ka atbildē-
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tājs, saņemot Ls 400.—, solījies atsaukt izsoli. Tomēr Tiesu
Palāta prasību nav apmierinājusi uz tā pamata, ka 1) p г а s ī t ā j s nav pierādījis, ka arī izsoles atsaukšanas gadījumā tās
pašas klavieres nebūtu tikušas pārdotas izsolē visa parāda nesamaksas dēļ, un ka viņš būtu varējis savu parādu nokārtot
arī bez klavieru pārdošanas izsolē, un 2) ka neesot iemeslu
teikt, ka izsolē daudzreiz mantas tiktu pārdotas zem vērtlbas.
Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Pretēji Tiesu Palātas domām, nevis prasītājam būtu jāpierada tas negatīvais apstāklis, ka arī izsoles atsaukšanas gadījumā klavieres nebūtu tikušas pārdotas visa parāda nesamaksas dēļ.
Tiesu Palāta nenoliedz, ka atbildētājs so
ll ji es torgus atsaukt, bet tomēr apzināti par to nav
zirjojis tiesu izpildītājam. Tā tad atbildētājs rīkojies launprātTgi, kā pareizi aizrāda prasītājs.
Pēc L. civ. lik.
3304. р., ja prasītājam
piederošo tiesību nelaunprātīgs
piirkāpums (aizskāriims) ir pierādīts, tad
atbildētāj a m jāpierāda, ka aizskārums ticis iz'saukts bez virja vainas
v;ii iicuzmanības. Tä tad, ja tiesību aizskārumu atbildētājs iz'l.niii'. pat ļaunprātīffi, tad io vairāk atbildētājam, kā vainīgai
i»и•.<■!. ckskulpācijas veidā jāpierāda, ka tiesību aizskarums notlcla bez viņa vainas, t. i. nejauši (3443. р.). Ja, turpretim, athiUlci.iis leruiiaš veidā atsaucas uz to, ka, neskatoties uz vir;a
pielalsto \ iiiiiu, zaudējums tomēr būtu noticis, tad, acimredzot,
taisni vīi.iain hiilu jripierāda šāds savs apgalvojums, kamēr cietusais \ aicln aprobežoties ar šāda apstākja noliegšanu. Tādā
karta, 'l'icsii Palala, uzliekot cietušam par pienākumu pierādīt
no sevis vaini.ua ekskulpācijas iemeslu neesarhibu, nepareizi
sadalījusi pierādīšanas nastu, ar to pärkäpjot Civ. pr. nal. 454.
I). Neatkarīgi по la, ja 'l'iesti Palāta atzinusi par prasitāja pienākumu minēto negatīvo faktn picrādīt, tad viņai tas bija jāpateic prasītājam, saskana ar 458. p. Par nedibināticm atzīstami arī Tiesu Palātas apcerējumi par to, kā parasti kustamas
mantas tiekot izsolē pārdotas ne zem vērtības. Tiesu Palāta
nav pietiekoši pamatojusi šadu hipotezi, kādu par notorisku
faktu atzīt nevar. Ja Tiesu Palāta apšauba prasītāja uzdoto
klavieru vērtību, tad vinai jāapmierina prasītāja līigums crēļ
ckspertīzes izdarīšanas, kādu lūgumu Tiesu Palāta tomēr pat
nav apspriedusi.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 112, Amerika pr. 1. pr. Eriiļu.)
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2) Pretpraslbas dalu (par nenodoto trauku un mantu
vcrtihas utlīdzināšanti) Tiesu Paläta varēja apmierināt jau tādēļ vien, ka prasītājs par visu procesa laiku to konkrēti nemaz nav apstrīdējis.
(1933. g. 29. septembra / 27. oktöbra spr. Nr. 768, Valdusa pr. I. pr.
Aldermarjiem.)

675. (584.).
Senats Ran ierosina jautājuinu par pictiekošu pilnvarojumu kasäcijas sīidzības iesnieffšanai, bet pirmo reizi kasäcijas
sūdzībā iekustinātaīs strfdus par pretējās puses pilnvarnieka
nepietiekošo pilnvaru lietas vešanai pēc būtības Senātā nav
aspriežams (bij. Kriev. Sen. CKD. spried. Nr. 16, 83. R. ; Nr, 64,
82. g.; Latv. Sen. CKD. spried. Nr. 703, 30. g.); jau tādēl vien
atkrīt jautājuma apsvēršana Senātā par to, ka tiesai uz Civ.
pr. nol. 675. (584.) p. 4. pkt. pamata ex oficio bijis jāpārbauda,
vai prasības faktiskie iesniedzēji bija pietiekoši leģitimēti rīkoties Aleksandras P. vārdā; atbildētāji gan vēl atsaucas uz
Civ. proc. nol. 675. (584.) p. 3. pkt. pfiffcfipumn no Tiesu Palātas
puses, bet šai zinā atbildetāji tuvāk nepaskaidro, iekš kā vini
saskata ši punkta pārkāpumu, kurš nosaka, ka tiesa neskata
lietu cauri, kad izrādās, ka prāvniekam nav tiesības uzstāties
iiesā; šāds likuma noteikums ir domājis vienīgi paša prāvnieka personīgu darbības nespēju, dodot tiesai tiesību piemērot
šo noteikumu Civ. proc. nolik. 25.(17.)—28.(21.) p. p. gadījumos (sal. Isačenko, III sēj. 173. lp.), bet par to atbildētāji
nerunā, jo viņi iziet nevis no tā, ka Aleksandra P. nevarēja
celt prasību, bet gan no tā, ka Adelberts Р. nevarēja pietiekoši
reprezentēt Aleksandru P. celtajā prasibā; tādā kārtā, īstenībā
jautājums grozas ap Adelberta P. nepietiekošu pilnvarojumu
rīkoties Aleksandras Р. vārdā, un viņas vārdā izdot tālāk piln
varu advokātam, bet šādi jautājumi, saskapā ar au^stāk minēto, nav apsverami pirmo reizi kasäcijas instancē; atbildētāji
gan atsaucas vēl uz Bāriņu tiesas atlaujas iztrīīkumu, aizrādot
uz materiāli-tieskiem noteikumiem, kuri ierobežo aizsādrja brīvu rīcību ar reprczentējamās personas mantu un tiesībām, bet
arī šai ziņā aizrādījumi uz prasTbas materiāli-tiesiskiem dēfektiem bija jāpieved pie lietas izspriešanas pēc būtības, un Se-
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nātā šie jautājumi, kā nebijuši zemāko instanču apspriešanā,
nav iztirzājami.
(1933. g. 25. okt.. spr. Nr. 361, Pussels pr. 1. pr. Zefcīti un c.)

929. (812.).
Caurskatījusi atbildētāja blakus Iugumu par Rigas Apgabaltiesas 1929. g. 10. jūlija ar Senāta spriedumu no 31. janvāra 1951. g. atceltā sprieduma atpakal izpildīšanu R. un citu
prasībā pret L. par izlikšanu un apkurināšanas naudu, Apgabaltiesa atradusi, ka saskaņā ar prasītājii paskaidrojumiem
strīdus dzīvoklis tagad esot ienemts по trešās personas, pret
kuru šinī Iietā prasība ncesot celta un kura šinī lietā neesot
dalību ņēmusi. Pie tādiem apstākļiem Apgabaltiesa, atsaucoties uz Senāta civ. kas. dep. spried. 1931. g. Nr. 1452 Lukasti
un Trijetca 1., atzinusi, ka atbildetāja blakus lūguma daļa par
atbildētāja atpakalievietošanu strīdus dzīvoklī noraidāma, bet
pārējā dalā (t. i. attiecībā uz tiesāšanās izdevumu atpakaļpie■dzīšanu) apmierināma. Atbildētājs pārsūdzējis Apgabalticsas
lēmumu, cik tālu ar to vina lūgums atraidīts.
Atbildētāja kasācijas sūdzība pelna ievērlbu.
Apgabaltiesa pilnigi pārpratusi augšā minēto Senāta
spriedumu (1931. g. Nr. 1452), jo šinī spriedumä Senats paskaidrojis, ka tas apstāklis, ka strīdū stāvošās telpas tagad
ieņem trešā persona, pats par sevi n a v uzskatāms par
iemeslu atraidīt atbildētāja lūgumu par sprieduma atpakalizpildīšanu, jo atbildētājs katrā ziņā ieinteresēts, ka tiesa taisītu
lūgto lēmumu, jo ar to atbildētājs iegūtu jau tūliņ tiesibu ļaunākā gadījumā (t. i. gadījumā, ja sprieduma faktiska atpakļizpildīšana izrādītos par neizvedamu), celt prasibu pret tagadējo
prasītāju dēl atlīdzības par zaudējumiem sakarā ar telpu nenodošanu atbildētājam. Senāta tālākie apsvērumi par to, ka
lēmums par sprieduma atpakaļizpildīšanu Senāta spriedumā
apskatitos apstāklos nav faktiski izvedams pret trešo personu,
nedeva Apgabaltiesai iemesla atraidit atbildētāja Iugumu, jo
iaisni ari uz šo gadījumu attiecināmi Senāta paskaidrojumi par
to, ka lēmums par sprieduma atpakalizpildīšanu šādos apstākiaisāms atbildētāja eventuālai zaudējumu prasības nodro-
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šināšanai. Senats atrod tādēļ, ka Apgabaltiesa, atraidot atbildētāja lūgumu augšā minētā daļā, pielaidusi motīvēšanas nepareizību.
(1933. к. 27. oktöbra spr. Nr. 931, Romanu u. c. pr. 1. pr. Lindbergu.)

1021. (895.).
Apgabalties apareiz.i noraidījusi atbildētāja celto exceptio
rei judicatae, konstatējot, ka p i r m ā' lietā prasītāja cēlusi
praslbu uz neaizpildīta blankoveksela, t. i. uz parakstītās vekseļblanķetes pamata; parakstīta vekselblanķete nav vekselis
(14. p, 2. teik.). T a g a d ē j ā prasība turprctim, celta uz jau
aizpildītas vekselblanketes, t. i. u z ī s t a . v e k s e ļ a pamata.
Tāpēc trūkst abu prasību pamata idcntitātes. Pretēji atbildētāja domām, abās prasībās, viņām pieliktie dokumenti figurē
nevis, kā pierādījumi, bet gan taisni kā prasījuma pamati, kuri
tomēr savā starpā nesakrīt.
(1933. g. 27. septembra spr. Nr.. 505, Čerkatovas pr. I. pr. Knoppiem.)

1358. (1890.).
P a r parādnieka Jura S. nckustamo īpašumu „S. Nr. 25"
mājām, 1929. g. 15. februārī un 1929. g. 19. jūlijā noturētās izsoles atzītas par nenotikušām ar Liepājas Apgabaltiesas lēmumiem. Ar tiesas 1930. g. 13. oktöbra lēmumu paturēšanas tiesības uz „S. Nr. 25" mājām tikušas piešķirtas Aizpntes krājaizdevu sabiedrībai par Ls 22.010.— un ar 1931. g. 19. novembra lēmumu tiesa nolēmusi mājas nostiprināt uz minētās
sabiedrības vārda zemes grāmatās, kā iegūtas par Ls 22.010.—,
ieskaitot šinī suinmā, starp citu, pircēja prasības, kas nostiprinātas zemes grāmatās, un pircēja iemaksāto summu, kā arī atlikumu no drošTbas naudas, izdalot starp Finanču minlstriju un
Skrundas pagasta valdi (nodokļu samaksai) un kreditoru Erncstu P . viņa prasības pēc zemes grāmatās 1930. g. 31. februārī nostiprinātām 3 obligācijām segšanai. Apgabaltiesas lēmumu pārsūdzējuši Finanču ministrijas nodoklu departaments
(attieeībā uz vērtibas pieaugnma nodokli) un kreditori Anna D.,
Skrundas krāj-aizdevu sabiedrība un Kārlis K., kuri atrod par
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nepareizu Apgabaltiesas lēmumu daļā par naudas sadalīšanu
starp Aizputes krāj-aizdevu sabiedribu un Ernestu P .
Tiesu Pälata, apmierinot visas iesniegtäs blakus sūdzības, nolēmusi atcelt Apgabaltiesas lēmumu daļā par naudas
sadairšanu atzīstot, ka vērtības pieauguma nodoklis šinī lietā
ir piedzenams Ls 126.— apmērā. Apmierinot minēto kreditoru
södzlbas Tiesu Palāta vadījusies по sekošiem apsvērumiem:
Aizputes krāj-aizdevu sabiedrībai, kurai immöbilis atstāts
Civ. proc. nolik. 1320. (1881.) panta kārtībā, jāapmierina visi
pārējie kreditori ar summām, kas vioiem: pienākas pēc aprēķina (Civ. proc. nolik. 1319. (1173.) р.). Jautājumā par to, uz
kādu dienu šis aprēķins zīmējas, jānem vērā, ka pretenziju
ierindošana pēc zināmas priekšrocību kārtības nodibina atsevišķiem kreditoriem materiāltiesisko poziciju, kuru nevar grozīt tālākās procesuālās operācijas (otro torgu nolikšana, immöbiļa atstāšana kreditoram). Tādēļ pirmai izsolei nodibināta
priekšrocības kārtība (Civ. proc. nolik. 1293. (1871.) p.) nevar
tikt grozīta par sliktu priekšrocības pretendentiem caur immöbila tā'lāko pārdošanu, resp. atstāšanu kreditoriem, un tā
tad arī priekš otrās izsoles un arī priekš immöbila paturēšanas
по kreditoru puses ir spēkā tas pats pinnai ūtrupei nodibinātais priekšrocības aprēķins, pieskaitot pie tā klāt vienīgi tekošās pretenzijas, kā procentes, tekošus nodoklus un jaunus
f)iedzīšanas izdevumus. Augšā aprādītais konstatējnms tālāk
nozīmē, ka nekādas pēc Civ. proc. nol. 1293. (1871.) p. kārtībā
pirmiem torgiem nodibinātās priekšrocības pārmaiņas nav
pielaižamas, tas ir, ka nekādas pēc šī datuma ievestās tiesu
hipotēkas tiav aemarnas vērā kā priekšrocības, bet apmierināmas Civ. proc. nol. 1358. (1890.) p. 9. pkt., resp. 1365. (1892.) p.
kārtībā pēc samērības ar nepriviliģētām prasībām. Dotā gadījumā Aizputes krāj-aizdevu sabiedrība un Ernests P. savas
chirografārās prasības ir pārvērtuši tiesu hipotēkās pēc 1929.
к'. 15. februāra, tas ir pēc pirmās izsoles, un tamdēl šīs preten/ijas ir apmierināmas, resp. ieskaitāmas pirkšanas summā (Civ.
proc. nol. 1312. (1877.) p.) tikai ierindojot šīs pretenzijas 1358.
4X90.) р. 9 .pktā paredzēto nepriviligēto pretenziju katēgorijā.
Mrodot, кa Apgabaltiesas lēmnms par naudas sadalīšanu ir
luisits bazējoties uz aprēķiuu, kas sastādīts pretēji šiem apferumiem, Tiesu Palāta šo lēmumu tad arī atcēlusi.
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Tiesu Palātas lēmumu šinl daļā, t. i. ciktālu ar to atcelts
Apgabaltiesas lēmums par naudas sadalīšanu, pārsūdzējusi
Aizputes kräj-aizdevu sabiedrlba. ŠI kasācijas sūdzība pelna
ievērību. ■■•
Tiesu Palāta strīdū stāvošo jautājumu apskatljusi un izšķīrusi, īzejot 110 Civ. proc. nol. 1293. (1871.) panta noteikurniem par to, no kādas summas jāicsākas izsolei. Bet konkrētā gadījumā vispār nav pacclts strīdtis par to, vai tiesu izpildītājs pareizi noteieis sumniu, 110 kuras bija jāsākas izsolei
saskaņā ar Civ. proc. nol. 1293. (1871.) pantu, bet ir izšķiratris
tikai jautāj'ums par ienemtās naudas sadalīšanu pēc Civ. proc.
nol. 1358. (1890.) panta. Pati Tiesu Palāta atzīst, ka Aizpu
tes krāj-aizdevu sabiedrlba var pretendēt uz apmierinājumu arī
pēc hipotēkām, kas nostiprinātas uz immöbila starplaikā starp
pinno un otro izsoli, bet tikai atrod, ka tās apmierināmas pēc
s a m ē r I b a s, t. i. saskauā ar Civ. proc. nol. 1358. (1890.) p.
9. pkt. о t г о teikumu. Šāds Tiesu Palātas uzskats nav pareizs, ,io hipotēku apmicrināšanas kārtību nosaka 1356. p. 6.
pkt., pēe ktira šic prasījumi apmierināti pēc p r i о r i t ā t e s,
kāda katram no tiem pieder uz likuma pamata, pic kam likums
netaisa izšķirību starp hipotēkām, kuras nostiprinātas pirms
pirmās izsoles, un hipotēkām, kuras ingrosētas starplaikā starp
pirmo un otro izsoli. Ja arī atzītu par pareizu Tiesu Palātas
uzskatu, ka pēdējās nav raemamas vērā no Civ. proc. nol. 1293.
(1871.) panta viedok-ja pie tās summas aprēķināšanas, no kuras
izsolei jāsākas (kas tām cventuāli g a r a n t ē t u pilnīgu apmierinājumu), tad tomēr nebūtu pamata nepiešķirt tīīm privilēģiju p;e n a u d a s s a d a l ī š a n a s pret jaunākām hipofēkām un chirografāriem, ja nosolītā summa ir pietiekoša, lai apmierinātu prasījumus pēc runā esošām hipotēkam.
(193.3. g. 27. okt. spr. Nr. 1939, Slaktera I.)

1396. p. picl. 5. p.
Tiesu Palāta atraidījusi kasācijas sūdzību iesniedzēju lūgumu par viņiem pienākošās darba algas prasījuma apmierināšanas ārpus konkursa aiz tā imeesla, ka kasācijas sūdzības
iesniedzēji neesot bijuši nodarbināti parādnieka nekustamā
mantā; šādu Tiesu Palātas ieņemto stāvokli kasāeijas sūdzības icsniedzēji apstrīd, aizrādot, ka saskanā ar piel. pie Civ.
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proc, nolik, 1396. p. 5., 6. un 12. p. p. noteikumiem, viņiem pienākošās alga izmaksājama ārpus konkursa, kādēļ Senātam jāizšķir jautājums par to, vai pēc parādnieka maksātnespējas lietas ierosinašanas aizliegums par piedzītās naudas izsniegšanu
attiecas arī uz to darbinieku prasījumiem par darba algu, kuļi
nav nodarbojušies parādnieku nekustamā mantā.
Kad ar 1928. g. noveli (lik. kr. Nr. 90) tika izcelta darba
algas prasījumu priekšroka (prioritāte) pret pārējiem prasījumiem kā speciālā, tā ģenerālā konkursā, tad pēc šiem noteikuraiem darba algas prasījumi speciālā konkursa gadījumos,
kad jāsadala nauda, kas ienākusi no pārdotās nekustamās mantas, par pēdējo gadu līdz prasības celšanai tika ierindoti 2. katēgorijā (Civ. pr. nolik. 1215-a. p. 1928. g. redakcijā); tanīs gadījumos, kad speciālā konkursā tika sadalīta nauda, kas ienākusi par pārdoto nekustamo mantu, prasījumi par darba algu
pēdējo triju mēnešu apmērā apmierināmi tūliņ pēc piedzīšanas
izdevumu segšanas, bet pārējā darba algas prasījuma daļa par
pēdējo gadu tika ierindota 4. katēgorijā (Civ. proc. nol. 1890.
p. 1. daļa 4. pkts 1928. g. redakcijā). Oenerālkonkursa gadījumos prasījumi par neizmaksātu darba algu ne vairāk kā par
pēdējo gadu līdz prasības celšanai apmierināmi ārpus konkursa
Ш1 tiek ierindoti 5. katēgorijā, pie kam algas prasljumi par
pēdējiem trim mēnešiem tiek ierindoti pat pirmā vieta (piel.
pie Civ. proc. nol. 1899. p. 22. p. 4 \ pkts). Sakarā ar šādu
priekšrocību piešķiršanu prasījumiem par darba algu par pēdējiem 3 mēnešiem tika grozīti arī noteikumi par so prasījumu
apmiefināšanas laiku un tika noteikts: a) ka pēc inso'lvences
lietas ierosināšanas aizliegums izmaksāt kreditoriem pledzītās
summas neattiecas uz prasījumiem par neizmaksātu darba'algu pēdējo triju mēnešu apmērā (piel. pie Civ. proc. nolik. 1400.
p. 5.. un 6. р. р.), b) ka noteikums par piedzīto naudas summu
ieskaitīšanu konķursa masā neattiecas arī uz prasījumiem pār
neizmaksātu darba algu pēdējo 'triju mēnešu apmērā.
Ar 1931. g. pārgrozījumiem Civīlprocesa nolikumā*'(lik.
kr. 137.) tika arī grozīti noteikumi par darba algaš pmsījtfmii
apmierināšanas kārtību. Šie darba algas prasījumi par p'ēdējb
gadu līdz prasības celšanai, ciktāl tie nepārsniedz t s ' 5001—
speciālā konkursā — pie naudas sadalīšanas, kafe ienāklišī ho
k u s t a m a s mantas, ir ieri'ndoti 3. katēgorijā (Ci'V. 'pfoc. nolik. 1357. p. 3. pkts); bet speciālā konkursā — pie naudas sa-
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dalīšanas, kas ienākusi по nekustamas mantas, algotu darbinieku prasījumi, kas darbojušies pārdotā nekustamā mantā,
par neizmaksātu darba algu ne vairāk kā par pēdējo gadu līdz
prasibas celšanai ir icrindoti pirmā katēgorijā (Civ. proc. nol.
1358. p. 1. pkts). Qeneralkonkursa pēc 1931. g. pārgrozījumiem civilprocesa nolikumā ārpus konkursa .aprnierināmi tikai
tie prasijumi par neizmaksatu darba algu par pēdējo gadu lldz
prasibas celšanai, ciktāl algotais darbinicks darbojies parādnieka nekustamā mantā (pielik. pie Civ. proc. nolik. 1396. p.
83. p. 1. pkts), bet pārējie darba algas prasijumi apmierināmi
konkursa kārtlbā (turpat 97. p. 6. pkts). Salīdzinot šos noteikumus ir redzams, ka ar 1931. g. pārgrozljumiem Civilprocesa
uolikumā tas priviliģētais darba algas prasljumu stāvoklis, kas
tika nodibināts ar 1928. g. noveli, ir mainījies un izcils stävoklis ir palicis vienlgi tiem darba algas prasljumiem par pēdējo gadu līdz prasības celšanai, ciktāl algotais darbinieks dar
bojies p ā r d o t ā n e k u s t a m ā m a n t ā . J a n u tagad arl
pēc 1931. g. pārgrozījumiem piel. pie Civ. proc. nol. 1396. p.
5., 6. un 12. p. p. redakcija ir palikusi tāda pati, kāda tā tika
ievesta ar 1928. g. noveli, t. i.: a) k.a aizliegums izsniegt kreditoriem picdzītās naudas summas neattiecas uz prasljumiem
par neizmaksātu darba algu pēdējo triju mēnešu apmērā, im b)
ka noteikums par piedzlto naudas summu ieskaitīšanu konkur
sa masā nezīmējas arl uz prasljumiem par darba algu pēdējo
triju mēnešu apmērā, tad, ievērojot, ka ārpus konkursa var
apmierināt tikai tādus algas prasījumus, ciktāl algotais darbi
nieks darbojies pārdotā nekustamā mantā, jānāk pie slēdziena,
ka paredzētie pielik. pie Civ. proc. nol. 1396. p. 5., 6. un 12.
p. p. nosaerjumi nav saskaņoti ar vēlāk 1931. g. izdotiem noteikumiem par darba algas apmierināšanas kārtību konkursa
gadījumos un ka pirmiem nav izšķirošas nozīmes šai lietā. Šai
gadījumā nauda ir ieņemta по pārdotās parādniekiem piederošās tipografijas, kas ir pārdota kā kusrama manta, kādēl kasācijas sūdzlbu icsniedzēju prasijumi nepaiet zem piel. pie civ.
proc. nol. 1396. p. 83. p. 1. pkta, jo kasācijas sūdzību icsniedzēji nav darbojušies parādnieka nekustamā mantā; tādēl arl
Apgabaltiesa, kā Tiesu Palāta pilnlgi pareizi atraidljusi kasācijas sūdzlbu iesniedzēju lūgumus par viņiem pienākošās dar
ba algas izmaksu ārpus konkursa.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 2715, Skujiua 1.)
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Dažādi tirdzniec. tiesību jautajumi.

Tiesu Palāta prasību apmierinājusi uz tā pamata, ka atbridētāja nav pierādījusi, ka veksela izdošanas laikā Z. un B.
kopā piederēja rūpniecības uzņērmims, un ka tanl laikā starp
Z. un B. pastāvēja atklāta tirdznieclbas sabiedrība. Kā pareizi šai ziņā aizrāda atbildētāja, viņai vispirms nav sevišķi jāpierāda, ka runā stāvošais rūpniecības uzņēmums pieder Z, un
В., jo taisni šo apstākli noteikti atzinis pats prasītājs Z. savā
prasības rakstā un savā apellācijas sūdzlbā, kur tas paskaidro,
ka viaam „Z. un B. spirtus dedzinātava" pieder kopīpašumā ar
B. un ka „vifli ierīkoja kopīgi spirta dedzinātavu". Ja nu divas personas profesijas veidā kopā nodarbojas ar rūpniecības uzņēmuma vešanu, kādu viņi kopā ierīkojuši,tad tās atzīstamas par tirgotājiem, kas kopā ved uzņēmumu, kuram ir
jāpiemēro tirdzniecības tiesības. Līdz ar to, pēc tirdzniecības
tiesībām apspriežama arī tā sabiedrība, kura savā starpā, vismaz klusu ciešot, pastāv un darbojas abi šl uzņēmuma dalībnieki. Tā tad, jānāk pie slēdziena, ka, pretēji Tiesu Palātas
domām, atbildētājai nemaz nav sevišķi jāpierāda, ka starp
prasītāju un В., veksela izdošanas laikā pastāvējusi atklāta
sabiedrība uz sevišķa formāla līguma pamata, vai ka
Z. tieši būtu B. pilnvarojis vekseli izdot arī Z. vārdā. Katrs atklātās sabiedrības biedrs jau kā tāds skaitās par
pilnvarotu sabiedrības vārdā slēgt darījumus un arī izdot vekselus. Pie tam arī atklātu sabiedrību, kā vispār sabiedrību,
var sastādīt arī klusu ciešot ar to, ka biedri atklāti uzstājas
kā kopēja uzņēmuma dalībnieki. -Pie šādiem apstākļiem, bez
tĶ šāda sabiedrība, ja tā arī nebūtu reģistrēta, pastāv arī attiecībā pret trešām personām (Senāta spried. 22/799; 22'156;
u. c).
(1933, g. 26. okt. spr. Nr. 62, Zelmeņa pr. 1. pr. akc. sab. „Daugava".)
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1916. g. 3. jul. lik. par tirdz. un rupn. uzņemumu pareju u. t. t.

Tiesu Palāta, apsverot lietas apstākļus, nākusi pie kasācijas kārtībā ncpārbaudūiiifi slēdziena, ka 1922. g. līgumos minēto iiekustamo īpašiimu ar fabriku un citiem piederumiem.
pārdošana nozīmējot agrākā „F.", kā u z ņ ē m u m a , slēptu
pārvēršanos jaunā A.'S. ar to pašu vārdu „F.", kas strādā tos
pašus darbus kā agrākais. No šī sava slēdziena Tiesu Palāta
varēja nākt pie sava gala slēdziena, ka atbildētāja nevar, atteikties no atbildības par agrākās vagonbīives un mēchaniskās
fabrikas „F." saistībām. Та tad Tiesu Palāta taisni konstatē,
ka uz atbildētāju pārgājis p a t s u z ņ ē m u m s, bet nevis tikai atsevisķas nekustamas mantas. Pretēji atbildētājas domām, tas apstaklis, ka 1916. ff. 3. jūlija likums neattiecas kā
tāds uz atsavināšanas Iīgumiem starp 2 a k c i j u s a b i e d r ī b ā m, izskaidroiams ar to, ka gadījumā, kad A./S. atsavina
savu uzņēmumu t. i. savu mantību v i s u m ā kādai citai
A./S., tad ar to notiek taisni ū n i v e r s ā 1 s u к с e s i j a, pic
kam, tā tad, uzņēmumu iegūstošā A./S. ar to vien, t. i. kā atsavinātājas A./S. ūniversālsukcesore, jau pati par sevi, uz
vispārēja prīvātlikuma pamata uzņemas atbildību par visām
saistībām, ar kurām apgrūtināta atsavinātāja — A./S. Tāpēc
Tiesu Palāta, gala slēdziena ziņā, pareizi atzinusi, ka atbildētāja atbild par agrākā F. saistībām.
(1933. s. 24. okt. spr. Mūsiņa pr. 1. pr. a./s. ..Feniks".)

ī
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Rupniecības darba likums.

46.

Saskaņā ar Rūpniecības darba likuma 46. pantu, picņemot
tlarbā nepilngadīgas personas, kurām ir sava atsevišķā personas aplieciba, 'nav vajadzīga sevišķa atļauja no vecāku vai
bilduu puses; tādēļ arī konkrētā gadijumā Apgabaltiesa vai atzlt par saistošu priekš prasītājas dēla viņa izdoto kvīti,
lal уулп viņš tās izdošanas laikā vēl bija nepilngadīgs, u.n lai gan
\ на māte nebija izteikusi piekriŠanu šīs kvīts (par algas saИ. insanu) parakstīšanai.
(1933. g. 30. okt. spr. Nr. 1059, Ivanova pr. 1. pr. Šteinu.)
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Likums par darba laiku.

17.
Atkarībā но darbinieka atlīdzības veida jāšķiro divi personiska darba līguma tipi: a) laika darba algas līgumi (Zeit
lohnverträge) un b) akorda līgumi (Akkordvertäge). Ja dar
binieka atlīdzlba noteikta atkarlbā по nostrādātā darba laika
un darba rezultāts nespēlē lomu, tad mums ir darīšana ar pirmā tipa līgumu; ja turpretim atlīdzības apmērs atkarājas по
nostrādātā darba rezultāta, по tā daudzuma, tad ir konstatējams akorda līgums, pie kam sin! pedeja gadījumā atlīdzību
parasti noteic pēc izgatavoticm gabaliem (sal. Stier, Somlo u.
Elster, Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, 1. sēj. 1p. 83.).
Kasācijas sfidzības iesniedzējas uzskats, it kā pastāvētu kāda
principiāla starpība starp akorda un gabalu darbiem, nav pareizs, jo gabalu darbs ir taisni dzīvē visbiežāk sastopamais
akorda darbs. Pie pretēja slēdziena nenoved arī atbildētājas
citētais Rūpn. darba lik. 53. р., kas taisni identificē akorda un
gabalu darbus, runājot par akorda v a i gabala darbiem. Ja
— kā tas ir konstatējams konkrētā gadījumā — darbiniekam
ir garantēta minimālā atlīdzība tādā kārtā, ka vinš saņem
noteiktu atlīdzību par katru nostrādātu stundu gadījumā, ja
vinš nav paspējis izpelnīt to pašu vai lielāko summu gabalu
darbos, tad — по teorētiskā viedokla — tomēr, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, ncbūtu jārunā par kādu atsevišķu, patstāvīgu darbalīguma tipu, bet gan par laika darba
algas līgumu (Zeitlohnvertrag) un akorda līguma kombināciju.
Pastāvošais likums par darba laiku tomēr pat netaisa tādu
izšķirību, bet runā par akorda līgumu arī tad, ja darbiniekam
garantēta stundu vai dienas izpelna, kā tas izriet по 1930. g.
23. decembra papildinajurna Likumā par darba laiku (Lik. kr.
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i''l) treŠās rindkopas. Tā tad saskaņā ar pastāvošo likumu
prasitājs, kas strādājis gabalu darbus ar garantēto stundas izpelou, uzskatāms taisni par akorda strādnieku, un tādēļ Ap"haltiesa, attiecinot uz prasītāju likumu par darba laiku un tā
tfid arl virsstundu atlldzlbu, rlkojusies — gala slēdziena ziņā
pareizi.
(1933. к. 22. septeinbra spr. Nr. 2894. Šakalīna pr. 1. pr. akc. sab.
I

iium".)

2) Apgabaltiesa prasītāja prasību dēļ virsstundu atlīdzības atraidījusi, starp citu, uz tā pamata, ka prasītājs katru nedē|u līdz darba bcigām ir parakstījies par to, ka viņš saņēmis
I • о,— dienā ne tikai par normālo darba laiku, bet arl par
liostrādātām virsstundām un ka viuam pret atbildētāju vairs
lukadas citas prasTbas nav. Apgabaltiesa pareizi atrod, ka
Ifids prasītāja apliecinājums ir jūridiski saistošs, tā ka nav tā>l;i likuma, kas noliegtu strādniekam pēc nostrādātā darba atHccināt saņemto summu kopīgi uz uormālām darba stundām
im \irsstundām un atteikti.es по prasībām, kuras vioš jau iegu\ s un kuras vel nav segtas (sal. arl Sen. civ. kas. dep. spried.
1933. g. Nr. 1398). Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrfldījumam, Apgabaltiesa nav prezumējusi prasītāja atteikšaiii»s no iegūtām un vēl ncsegtām prasībām, bet to atzinusi par
blerādītu ar iesniegtiem dokumentiem.
(1933. g. 21. okt. spr. Nr. 936, Belševiča pr. I. pr. (jlizdu.)

18.
1) Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājam darbs no atOldētājas ticis uzteikts 1931. g. 31. augustā, ievērojot 14 dienu
u/lcikšanas tenniņu. Šis Apgabaltiesas konstatējums, kuru vin.i pamato uz ierakstījumu prasītāja darba grāmatiņā, attiecas
ii/ lietas bīītībn un tādēl nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, ar
Rl atkrlt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā,
■Uros virjš cenšas pierādīt, ka prasītājam neesot ticis uztei.kts
Щ. augustā uz 14. septembri, bet ka vinš 31. augustā ticis atlliisi.s no darba bez uzteikšanas.
Ла nu prasītājam savlaicīgi tika uzteikts uz 14. septembri,
lud līdz šim terminam prāvnieki atradās līguma attiecībās un
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atbildētājai tādēl arī bija tieslba piešķirt prasītājam atvalinäjumu laikā no 1. līdz 14. septembrim. Apgabaltiesas slēdziens.
ka atbildētāja varēja savienot atvaļinājuma laiku ar minēto uzteikšanas termiņu, tādā kārtā atzīstams par pareizu un šim
slēdzienam, pretēji kasācijas stidzības iesniedzēja aizrādījumam, nerunā prctim Lik. par darba laiku 18. pants. Šis Apga
baltiesas slēdziens saskan arī ar Tautas labklājības ministrijas
praksi šinī jautājumā (sk. Lik. par darba laiku, Eiehvalda im
c. izdev., II izd., piez. 39. pie 18. р.). Ar to atkrlt visi kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumi, kuros vinš aizstāv
pretējo uzskatu.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 987. (iričeviča pr. I. pr. A./S. ,.Latbus".)

2) Apgabaltiesa atradusi, ka prasītājam uz Lik. par darba
laiku 18. p. pamata pienākas atlīdziba par ncizlietoto atpūtu
aiz tā iemcsla: a) ka prasītājs bijis akorda strādnieks, kuram
atlīdzība par neizlietoto atpīilu aprēķināma pēc paša atbilde
taja atzītas caunnēra algas Ls 80,— menesī; b) ka prasītājs
strādājis priekš atbildētāja ncpārtraukti visu prasībā aprādīto
laiku, un, kaut gan gatavojis apavus priekš atbildētāja veikala
savā dzīvoklī, sanernot par katru pāri tūdaļ atlīdzību, tomēr
nav bijis uzņēmējs, bet ir bijis akorda strādnieks. Prasibas
dalu par atlaišanu no darba bez uzteikšanas prasltfijs nav pārsūdzējis, im otrā instance jautājums par to vispār nav расеlies; tādēl, ja arī pirmās instanccs spricdumā šai zinā būtu
pielaista kāda motīvēšanas ncpareizība, tas nav iespaidojis
Apgabaltiesas gala slēdziena pareizību taisni по atbildētāja
viedokļa, jo šī prasības dala ir tikusi atraidīta; ar to atkrīt, kā
nenozīmīgs priekš Iietas, aizrādljums kasācijas sūdzības 1.
punktā. 'I'urpretim, pareizs ir aizradījums kasācijas sūdzlbā,
ka Apgabaltiesa nav pareizi apsvērusi prasītāja darba raksturu no Lik. par darba laiku pieinērošanas viedokļa; šī likuma
8. pants nosaka, ka par darba laiku ir uzskatāms laiks, kurā
strāduiekam pēc līguma un uzņēmuma vai iestādes iekšējās
ickārtas noteikumiem ir jaatrodas darba vietā un administrācijas vai priekšniecības ricībā; atbildētājs taisni ir paskaidrojis,
ka prasītājs nav atradies atbildētāja rīcībā, bet strādajis patstāvīgi pats savās mājās, pie kam nebijis noteikts darba ilgums.
rcsp. darba laiks, kādēļ, pēc atbildētāja domām, šādām attic-

—

73

—

Lik. par darba laiku,

cībām vispār nav piemērojams Likums par darba laiku; Apgabaltiesa, nenoliedzot, ka darba laika ilgums partu starpä nav
bijis noteikts, un taisni konstatējot, ka prasītājs strādajis
prickš atbildētāja veikala savā dzīvoklī, sanemdams par katru
pagatavotu apavu pari tūdal atlīdzību, un dažreiz kurpnieka
darbu arī citām personām, tomēr nav apsvērusi visā
pilnlbā atbildctāja iebildumu nozīmi; šai ziņā Apgabaltiesas
iiicvestiem apcerējumiem par to, ka prasītāja darba vietai nav
bijis darbnīcas raksturs, un ka prasitājs priekš atbildētāja vei
kala strādājis nepārtraukti, nav izšķirošas nozīmes, jo ja partu
attiecībās nav nodibināms noteikts darba laiks Lik. par darba
laiku 8. р. nozīmē, tad vispār nevar būt runas par atpūtas izlictošanu tā paša likuma 18. p. nozīmē, kaut arī it kā par akorda darbiem, pie kam izšķifoša nozīme nebūt nepiekrīt tam, vai
lr konstatējamas darbuznēmuma līguma attiecības, jo ir iespēļamas arl tādas darba līguma attiecības, kurām Lik. par darba
laiku noteikurņi nav piemērojami; neapsverot šai ziņā pievestos atbildētāja iebildumus un izejot no nepareiziem apsvērumiem par darba laika nozīmi, Apgabaltiesa ir pielaidusi savā
spriedumā kā motīvēšanas nepilnību, tā arl motīvēšanas nepareizību.
(193.3. g. 22. septembra spr. Nr. 2493. Kufea pr. I. pr. Abramoviču.)

19.
1) Tiesu Palāta konstatējusi, ka prasltājs strādājis pie
.iihildētājas kā k a n t o r i s t s viņas satiksmes līdzekļu uzņēniiimā. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam,
I iesu Palāta paieizi atzinusi, ka uz prasitāju nav attiecināms
I ik. par darba laiku 19. р., kas по padotības šim likumam nei -i.iciii visus satiksmes līdzeklu u z ņ ē m u m a darbiniekus,
ш t gan tikai satiksmes l ī d z e k l u darbiniekus (ar šinī panI.I minētiem izņēmumicm) šaurā nozīmē, t. i. darbiniekus, kuru
Ил bs stav t i e š ā sakarā ar satiksmes l ī d z e k l a , k ā t ā l i . kustību vai funkcionēšanu. Satiksmcs līdzcklu uzuēmuma
I .i ii t о r i s t s pic šādas katēgorijas darbiniekiem nepieder, jo
rtblldētājas uzņēmuma satiksmes aparāts (kugi) darbojas, t. i.
i pllda savas tiešas satiksmes operācijas, neatkarīgi по uzņēIIIIIIII;I kantora darbibas, kurā norit uzņēmuma komerciālās un
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administrātīvās operācijas. Tādēl Tiesu Palāta pareizi noteikusi prasītāja, kā kontorista, darba Iaiku saskanä ar Lik. par
darba Iaiku 2. p. Tas pats princips izteikts arī 1923. g. 13.
septembra Dzelzceļu virsvaldes un līniju iecirkņu un rajonu
kantoru amatpersonu (izņemot dežurējošos un tēlegrafistus)
darba laiks noteikts uz 6 stundām, t. i. saskaņā ar Lik. par dar
ba Iaiku paredzēto normu; arl 1923. g. 4. oktöbra noteikumu
par darba Iaiku pasta-tēlegrafa un tēlefona darbiniekiem 1. p.
piezīmē (Lik. kr. 135) paredzets, ka pasta-tēlegrafa virsvaldcs
un pasta-tēlegrafa k a n t o r H konceleju amatpersonäm, kuru
darbs nav ticši saistlts ar satiksmes uzturēšanu vai publikas
apkalpošanu, darba laiks ir 6 stundas dienfi. No tā apstākļa, ka
Lik. par darba Iaiku 19. p. sevišķi min kuģu kalpotājus, kuri,
protams, pieder pie satiksmes lfdzekļu darbiniekiem augšā
aprāditā nozīmē, nevar, prctēji atbildetājas domām, taisīt slēdzienu, ka satiksmes Iīdzekļu darbinieku jēdzienam būtu piešķirama plašāka nozīme, t. i. ka zem šiem darbiniekiem bīītu
saprotami visa uzņēmuma darbinieki. Ja likums sevišķi min
kuģu kalpotajus, tad tas izskaidrojams ar to, ka likumdevēja
nodoms bija 19. pantu attiecināt ne tikai uz satiksmi uzturošo
kuģu personālu, bet arī uz cita tipa kuģu, kā piemēr. uz darbnīcu kugu (Sen. civ. kas. dep. spr. 1928. g. Nr. 910), kuģu
prāmju (Sen. civ. kas. dcp. spried. 1931. g. Nr. 1230) kalpotājiem. Tādā kārtā Tiesu Palāta rīkojusies pareizi, atzīstot pra
sitaja tiesību uz virsstundu atlīdzību, saskaņā ar Likuma par
darba laiku noteikumiem.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 2026. Miclilīna pr. 1. pr. Compa.nnic Ge
nerale Transatlantique (French Line).)

2) Atbildētāja savā kasācijas sudzībā aizrāda, ka grāmatvedība ir ikviena uzņēmuma tik svarīga nozare, ka no
grāmatveža tiek prasītas kā lielas speciālas zināšanas, tā arī
izcilas morāliskas īpašības, jo uznēmuma vadībai jāpaļaujas uz
grāmatvežu uzstādītiem pārskatiem, aprēkiniem, bilancēm, gada pārskatiem u. t. t. Sevišķi uzrjēmuma vienīgais grāmatvedis pēc sava stāvokla uzticības un atbildības ziņā ne ar ko neatšķiroties no galvenā grāmatveža, par kuru neesot šaubu, ka
tas pieskaitāms uzticības personām Lik. par darba laiku 19. p.
nozime.
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Senats jau ir paskaidrojis, ka grāmatvedis kä zināmas
kantora darblbas speciālists, nav eo ipso atzlstams par uzticības personu Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē, t. i. par per
sonu, kura pieņemta darbā ar s e v i š ķ i rūplgu izlasi, kurām
darba devējs piešķir s e v i š ķ u uzticību un kurai garīgā vai
morāliskā ziņā jästav tik augsti, ka viņu nevar katrā laikā
viegli atvietot ar citu personu (Sen. CKD. spried. Nr. 1863,
32. g.). Izejot no šādām pazīmēmĻ Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājs nav ieņēmis izcilu stāvokli darbā un viegli
ticis atvietots ar otro grāmatvedis-mašīnrakstītāju J., un ka
šfidā vlna stāvoklī neko nav ienesis tas apstāklis, ka prasitajs
strādājis kā grāmatvedis viens pats un bijis atbildīgs par grāmatvedību, kādēļ Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka prasi
tajs nav padots Lik. par darba laiku 19. pantam. Apgabaltiesas slēdziens atzīstams par pareizu, jo, pretēji atbildētājas douiām, prasītāja stāvoklis ir kvalificējams taisni pēc konkrētiem
darba apstākliem, saskatot tanīs s e v i š ķ a s uzticības monicnta iztrūkum'U un viegli notikušo prasītāja aizvietošanu ar
citu darbinieku, Apgabaltiesa ir pareizi atradusi, ka, iztrūkstot
dažām svarīgām uzticlbas personas pazīmēm, prasītāju nav
iespējams pieskaitīt uzticības pcrsonām Lik. par darba laiku
19. p. nozīmē, kaut arī viņš būtu bijis uzņēmuma vienīgais
jrrrimatvedis. Apgabaltiesas konstatējumu par prasītāja konĶrēto stāvokli darbā atbildētāja savā kasācijas sūdzībā pat
ttemēgina sevišķi apstrīdēt, bet vinas pievestiem teorētiskiem
.ipcerējumiem par grāmatveža, kā sevišķas uzticības personas,
liiAokli vispār, kā arī vispārīgiem apcerējumiem par vienīgā
i.iinatveža stāvokli uzņēmumā, nav izšķirošas nozīmes.
(1933. g. 25. okt. spr. Nr. 2904. Klāscma pr. 1. pr. Latv. Hnkopju cenГЙ1(1 sav-bu.)

-
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Likums par algotu darbinieku apdrošinašanu nelaimes un
arodu slimības gadījumos.
Tlesu Palāta atraidījusi piasitājas prasību par pcnsijas
apmēru paliclināšanu sakara ar prasītājas vīra nāvi, starp citu,
aiz tcā icmesla: a) ka prasītāja prctēji Lik. par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimības gadījumos 112. p.
noteikumiem, pensijas komisijas lēmumu neesot pārsudzējusi
otrreiz tai pašai pensiju komisijai, kādēļ šī prasība esot uzskatāma par priekšlaicīgu, b) ka nevarot tikt noskaidrots, cik
cietušais pēdējā darba vietā izpelnījis, jo prasītājas vīra nāves
dēļ nolīgtais darbs palicis nepabeigts, un c) ka cietušais bijis
nodarbināts pie pagaidu darbiem, kādēl pie pensijas aprēķināšanas prasītājai esot jāpiemēro tie paši noteiknmi, kas tiekot
piemēroti pie pabalstu aprēķināšanas, im pcnsija esot noteicama, izcjot no strādnieka izpcļņas pēc valdības noteiktāin
strādnieku algu normām.
Nepareizs ir Tiesu Palātas uzskats, it kā prasītāja nebūtu
izpildījusi Lik. par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos 112. р., jo šai lietā prasītāja jau divreiz bija griezusies pie atbildētājas dēl pensijas picšķiršanas.
Eai lletā iet strids par pensiju, kas pienākas prasītājai sakarā
ar viņas vlra nāvi un šādas pensijas lietas izšķiršana piekrīt
pensiju komisijai, jo apdrošināšanas sabiedrības valdei ir tīesība picšķirt tādas pensiju lietas, kur atlīdzības apmērs nepārsniedz 10% no pārējoša darba spēju ierobežojuma (apdr. lik.
106. р.). Tamdēl prasītāja varēja uzskatīt par pirmo pensi
jas komisijas lēmumu to lēmumu, kas vfnai paziņots ar 1930. g.
8. augusta rakstu (I s. 5. lp.) un par otro lēmumu to, kas viņai
paziņots ar 1930. g. 9. oktobra rakstu (I s. 4. lp.), jo vairāk vel
tāpēc, ka atbildētāja šai beidzama paziņojumā nav aizrādījusi
pensijas komisijas lēmuma pārsūdzības kartībn. Atzīstot pie
tādiem apstākļiem, ka prasītāja nebīltu pirmo pensijas komisi-
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jas lēmumu pārsūdzējusi un izpildījusi apdroš. lik. 112. р., Tiesu
Palāta savā spriedumā ir pielaidusi motīvu nepareizību, ar ко
pārkāpusi Civ. pr. nol. 816. (711.) p. Nevietā Tiesu Palāta šai
Iietā atsaucas uz Sen. spried. Lazučonok lietā (CKD. spr. 1932.
g. Nr. 1696), jo minētā Lazučonok lietā cietušais pēc apdrošināšanas sabiedrības valdes lēmuma taisīšanas jau bija griezies
tieši pie tiesas. Nepareizs ir arī Tiesu Palātas uzskats, ka
prasītājai pensija būtu aprēķināma tādā pat kārtībā, kā tiek
aprēķināts pabalsts cietušiem pagaidu darbu vietās (apdroš.
Jik. 13. р.), jo šie noteikumi kā speciāls likuma noteikums nav
paplašinoši tulkojami un nav attiecināmi uz pensijas apmēra
noteikšanu, kas paredzēti apdroš. lik. 21. p. Nepareizi aizrāda
ari atbildētāja savā atbildē uz kasācijas sūdzību it kā ar 1929.
i?. pārgrozījumiem Lik. par algotu darbinieku apdroš. nelaimes
un arodu slirnības gadījumos (Lik. kr. Nr. 203) būtu noteikts, ka
pensijas cietušiem pagaidu darba vietās aprēķināmas tādā pat
kārtībā, kā pabalsts, jo ar šo likumu ir papildināts tikai 13. p.
ar 2. piezīmi, kur noteikts, ka cietušiem pagaidu darba vietās
p a b a l s t i , b e t n e p e n s i j a s aprēķināmi pēc Tautas labklājības ministrijas noteiktām normām. Ar 1932. g. papildinājumu pie lik. par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimības gadījumos (Lik. kr. Nr. 47) gan ir noteikts, ka
cietušiem pagaidu darba vietās arī pensijas aprēķināmas tāpat kā pabalsts, bet šis pēdējais likums uz šo lietu nav attiecināms, jo nelaimes gadījums ar prasītājas vīru ir notieis pirms
Jaunā likuma spēkā nākšanas. Ka šis pēdējais likuma papildinājums tikai iztulkotu agrākos likuma noteikumus pašā papildinājumā nav nekādu norādījumu un arī pēc satura 1932. g.
.2. piezīme pilnīgi pārgroza pensijas aprēķināšanu strādniekiem
pagaidu darba vietās; arī Tiesu Palāta, aizrādot savā spriedumā, ka 21. p. 2. piez. acimredzot interpretējot agrāko likumu, nekādus tuvākus motīvus šādam savam slēdzienam nav
pievedusi. Pie tādiem apstākliem Tiesu Palāta, lai noteiktu
prasītājai pienākošos pensiju, bija jānodibina saskaņā ar Lik.
par algotu strādnieku apdroš. 21. р., cik liela būtu cietušā izpelņa dienā, ко Tiesu Palāta varēja nodibināt vai nu nopratinot no prasītājas uzdotos lieciniekus, vai arī izdarot ekspertīzi,
laī noskaidrotu cik liela bija cietušā izpeļņa pēdējā darba vietā
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dienä. Tamdēļ nenopratinot no prasītājas uzdotos lieciniekus
un nenoskaidrojot cietušā izpeļņu dienā, Tiesu Palāta savā
spriedumā ir pielaidusi motīvu nepllnību un nepareizību, ar ко
pārkāpusi Civ. proc. nol. 816. (711.) pantu.
(1933. g. 18. maija / 15. jūnija spr. Nr. 2006, Biuka pr. 1. pr. Visp.apdroš. s-bu nelaimes gadījumos.)
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Vekseļu likumi.
Nepelna ievērību atbildētāja aizrādījums, ka prasltāja nav
uzskatāma par leģitimētu uz tā pamata, ka „pirmam indosamentam" esot jābūt pašas prasītājas indosamentam. Šai ierunai būtu pamats, ja tagadējo prasību būtu pēc šī paša vekseļa
cēlusi kāda 3. persona, kura gan nebūtu leģitimēta, nedz kā
pirmais vekseļņēmējs, nedz kā indosatārs, Tagadējā lietā,
turpretim, pati prasītāja figurē uz veksela kā pirmā vekselņēmēja un šāda viņa vekseļtiesiskā leģitimācija nav iznīeināta ar
to, ka uz vekseļa izrādās kādas personas indosaments, kura
nedz kā pirmā vekselņēmēja, nedz kā indosatāre vekselī nefigurē. Tāpēc šīs personas indosaments kā spēkā neesošs vispār atkrīt un nekādas sekas neizrāda un neizslēdz parakstītāju' (piem. pa'ša vekseldevēja) atbildību (sk. Veks. lik. 27., 28.,
32. р. р.), Prasītāja, kas uz vekseja figurē kā pirmā vekseļņēmēja, uz šī pamata vien leģitimēta tagadējās prasības celšanai
(Veksellik. 23. p. 1. teik.) un viņa pat būtu varējusi pašu indosamentu vienķārši izstrīpot.
. '
(1933. g. 27. septembTa spr. Nr. 505, Cerkalovas pr. 1. pr. Knopptem.)
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Dzelzcelu Iikums.
136.
19.27. g. 21. jflnija Latvijas Dzelzcelu likuma iiioteikumi
par prasības noilgumu neatšķiras pēc būtības по Krievu dzelz
celu nolikuma noteikumiem. Pec Latv. dzelzc likuma 136, p.
1. pkt. viena gada noilguma dzēš: starp citu, atiidzlbas prasibas par personīgiem un materiāliem zaudējumiem, kuri cēlušies caur dzelzcelu eksploatāciju, neatkarīgi по šī likuma иоsacījumu pārkāpšanas. Šis 136. p. atbilst kr. nolik. 13. p. 1.
teik., kur gan nav nupat pievestās frazes: „neatkarīgi по šī li
kuma pārkāpšanas". Jājautā, vai по šīs frazes uzņemšanas
tagadējā 136. pantā izriet, ka 1 gada noilgumam padota arī
prasība par m a t e r i ā 1 u zaudējumu atlīdzību, kas cēlušies
kaut arī pie dzelzcelu eksploatācijas, bet ārpus līguma attiecībām. Latv. dzelzc. Iikums ncsatur noteikumus, kas sevišķi paredz dzelzc. atbildību par m a t e r i ā 1 u zaud.ejum.iem ārpus
līguma ncdz pie, nedz ārpus eksploatācijas, bet gan paredz vispārējo atbildību n ā v e s vai veselības bojājumu dēļ (97.—100.
р. р.), bagāžas un rokas bagāžas pārvadāšanā, resp. glabāšanā
(101.—107. p. p.) un preču sūtījumu parvadāšana uz pārvadājuma līguma pamata (108.—112. р. р.). Та tad, dzelzceļu atbildība par nodarītiem materiāliem zaudējumiem ārpus pārvadājuma) līgumiem nokārtojama uz vispārēja pamata pēc civīlHkuma. Sakara ar to, L. dzelzc. likuma 137. р., kas tāpat kcā
Kr. dzelzc. nolik. 136. р. paredz 1 gada noilguma aprēķinu, gan
runā par prasibu noilgumu, kuras celas sakarā ar bagāžas un
preču pārv.adāšanas ligumiem (1.—6. pkt.) un по zaudejumiem
nāves vai veselTbas boj'ājumu dēļ (7. pkt., kas tieši atsaucas uz
97. pkt.), b e t n e m a z n e p a r e d z n o i l g u m a a p r ē ķ i n u p r a s ī b ā s p a r m - a t e r i ā l o z a u d ē j u m u a 111 d z I-
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b ir, k a s c e ļ a s k a u t a r ī s a k a r ā a r d z e l z c e l a
e k s p l o a t ā c i j u , b e t t o m ē r ā r p u s līgfuma. Tāpēc,
arī pastāvot spēkā L. dzelzceļu likumarn, pilnā mērā plemērojama konstanta tiesu prakse līdzīgās lietās, kas bija izcēlušās,
kad bija spēkā Kr. dzelzc. nolik. Šai ziņā Senāts noteikti paskaidrojis, ka tamlīdzīgās prasības Hetās un, līdz ar to arī jautājums par noilguma laiku, apspriežamas uz vispārēja pamata
pēc civTJlikumiem (Senāta spried. 25/402; 31/104 u. с un Kr.
Senāta spried. 86/113; 04/3, 86.). Tieši uz civīllikumiem arī prasītājs šai lietā dibina savu prasību, līdz ar to gan uzņemoties
pierādīt taisini atbildētājas v a i n u (L. с 1. 3444. р.), turpretim, ja prasība būtu pamatota uz Dzelzc. lik., tad dzelzceliem
savukārt būtu — ekskulpācijas veidā — jāpierāda tādu apstākļu esamlba, kas atsvabinātu viņu no atbildības (Dzelzc.
lik. 97. p. 2. pkt., 114., 115. р. р.). Tādā kārtā, atbildētājai
nav tiesības šai lietā atsaukties uz salsinātu prasības noilgumu. Pretēji atbildētājas domām, no tā, ka prasltājs prasrbu
cēlis pret dzelzcelu virsvaldi, bet ne pret vainīgiern ierēduiera,
nemaz neizriet, ka prasītājs nebūtu domājis celt civīltiesisku
strīdu, jo arī pēc civīllikumiem uzņēmējs atbild par saviem
kalpotājiem (L. civ. lik. 3288., 3447., 4236., 4260. р. р.). Jautājumā par vainu, Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša
sprieduma motīviem, konstatējusi, ka atbildētāja ir vainlga ar
to, ka tā atļauj satiksmi pār sliedēm, negādājot par varbūtējo
sadursmju novēršanu vagonu sastāva manevrēšanas gadīju. mos. Otrkārt Apgabaltiesa atradusi arī par nepierādītu, ka
pats prasītājs būtu vainojams neuzmanībā. Šādi Apgabaltiesas
koiistatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrlt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzlbā, kuros tā apstrīd aprādīto
konstatējumu pareizību pēc būtības.
(1933. g. 26. okt. spr. Nr. 916, Tenesa pr. I. pr. Dzelzcelu virsvaldi.)

1931. g. 29. sept. papildinājums Hkumā par katedrāļu piešStiršanu Latvijas cv.-Iut. bīskfipam un katolu bīskāpam (Likr. kr.
192).
Apgabaltiesa ar savu 1932. g. 6./8. jūlija spriedumu apmierinājusi Doma baznīcas prasību par atbildētājas Doma vācu draudzes izlikšanu no viņas ieņemtām Doma baznīcas telpām un dzīvokļiem līdz ar visām no atbildētājas atkarīgām
amatpersonām, kalpotājiem, icstādēm un organizācijām, kā arī
rnantām, starp citu, aiz tā icmcsla: a) ka ar 1931. g. 29. septcmbra likumu jūridiskai personai Doma baznīca ir radīts likumīgs organs, kuram vienīgi ir tiesība rīkoties ar Doma baznīcas Tpašumiem, kādēļ agrākam šo īpašumu tiesiskam stāvoklim n,av nozīmes priekš lietas; b) ka nodibinātam organam
— Doma baznīcas pārvaldei — ir ticsība noteikt baznīcas
mantas lietošanas veidu, un Šai zinā vina nav ierobcžota it kā
ar kādām atscvišķas draudzes tiesībām uz baznīcas mantas
daļu, nedz tai ir picnākums dalīties valdīšanā ar kādu baznīcas
draudzi: c) ka līdz 1931. g. 29. septembra likuma papildinājuma
izdošaarai atbildētāja baznīcas īpašumus pārvaldījusi un lietojusi savā vārdā, kā baznīcas mantas faktiska lietotāja suo nomine, bet nc kā Doma baznīcas pārvaldnieks, kādēl arī viņas
noslēgtie līgumi un rīcība par baznīcas mantu saista tikai pašu
atbildētāju, bet ne prasītāju, kura tādēl var nerēķināties ar atbildētcājas nedibinātām saistībām baznīcas mantā iepretim trešām personām; d) ka Doma baznīcas pārvaldei, kā ar likumu
nodibinātam pārvaldes organam, ir tiesība reprezentēt jūridisko pcrsonu Doma baznīcu, starp citu, arī tiesība uzstāties
vinas vārda tiesā.
Par so spriedumu iesniegtā kasācijas sūdzībā atbildētāja,
atrodot, ka Apgabaltiesas spriedums kā nepareizs atceļams,
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starp citu, aizrāda: a) ka prasība vispār bijusi priekšlaicīga, jo
pēc 1931. g. 29. septembra Noteiku,mu izdošanas prasītājai ra<iās vienīgi līdzlietošanas tiesības uz Doma baznīcas mantu,
kādēļ tai iepriekš bija jāuzstāda lietošanas sadalīšanas plāns,
nozīmējot vācu draudzei viņas lietošanā atstājamās telpas, un
tikai pēc tam tā varējusi uzstāties ar prasību par pārējo telpu
atbrīvošanu; b) ka atbildētājas lietošanas tiesības uz baznīcas
mantu ar 29. IX 31. g. Noteik. nav atceltas, kādēļ prasītājai
savas pārvaldīšanas tiesības bija jāizlieto arī atbildētājas, kā
lietošanas tie'sību subjekta, interesēs, jo citādi vispār nebūtu
saprotams, 'kādēļ vācu draudze tiek aicināta Hdzpārvaldīšanā,
ja viņai nepastāvētu līdzlietošanas tiesības; c) ka, bez tā, 81.
panta kārtībā izdotie 1931. g. 24. septembra Noteikumi, kā
vērsti pret atbildētājas kā draudzes m.antiskām tiesībām, laužot pie tam ev.-lut. baznīcas pārvaldīšanas un pašnoteikšanās
principu, atrodas pretrunā ar 1923. g. 24. maija likumu par nekustamas mantas atsavināšanu un 1928. g. Noteikumiem par
ev.-lut. baznlcas stāvokli un vispār satur sevī valsts satversmes pārkāpumus, kādēļ Apgabaltiesas pienākums bijis pārbaudīt izdotās normas saistošo spēku uz tiesai pēc satversmes
piederošo likumu pārbaudes tiesību pamata; d) ka, neatkarīgi
тю tā, Apgabaltiesa nepareizi atradusi, it kā vācu draudzes no^lēgtie īres līgumi nebūtu saistoši pašai Doma baznīcai, kā jūridiskai personai.
Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērības.
Vispirms, kas attiecas uz to jūridisko stāvokli, kurā vispār ev.-lut. draudzes atrodas pret baznīcu (vietējo baznīcu) ūn
tās mantu, tad jāatzīmē, ka jūridiskās attiecības starp draudzi
un vietējo baznīcu vispār kārto Latvijā 1919. g. 27. oktobra
Pagaidu noteikumi par ev.-lut. draudžu padomēm („V. V." Nr.
61). Uz šo Pagaidu noteikumu pamata draudzes ar saviem izpildu organiem (padomi un valdi) funkcionē tai pašā laikā arī
kā vietējās baznīcas organi. Pie tam kā vietējai baznīcai, tā
arī draudzei piešķirta jūridiska personība un ir sava īpaša
manta. Tā tad Noteikimii radījuši to savādo stāvokli, ka
v i e n a jūridiska persona (draudze) caur saviem organiem tai
pašā laikā atzīta arī par о t r a s jūridiskas personas (vietējās
baznīcas) organu un minētie draudzes organi par vietējās baz-
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nīcas vienīgiem organiem. Tiklab vietējai baznīcai, kā aiT
draudzei ir sava manta (mantiba); padome un valde pärzina
tādā kārtā vienā laikā kā vietējās baznīcas, tā arī draudzes
mantu (sk. arī L. ev.-Iut. Baznīcas Satversmes 39. p. 2. pkt.).
Ar to arī izskaidrojatns, ka „Padornes" pašos Pagaidu noteikumos saucas par „draudžu padomēm" (Noteikumu virsrakstā), tā arī par „baznīcas padomēm" („Pagaidu noteikumu" 1.
un 12. р. р.). Pievestos Pagaidu noteikumos draudzes organiem, kuri līdz ar to ir arī victējās baznicas organi, proti, Padomei, starp eitu, uzdots saņcmt no agrākiem draudzes konventiem, padomēni, administrācijām uu patroniem — v i s u
b a z n ī e a s m a n t u un aprēķinus (10. p. 8. pkt.), apstipriuāt
(valdes sastādlto) gada budžetu, gada pārskatu un valdes darbības plānu (10. p. 5. pkt.). Valde ir Padomes izpildu organs
un draudzes pārstāvis, v i ņ a p ā r v a l d a v i s u
drau
d z e s un b a z n i c a s m a n t u , pienem b a z n i c a s apkalpotājus un d r a u d z e s kopējus un vada visus b a z n ī c a i
un draudzei vajadzlgus darbus (12. p. 1., 2., 5. pkt.). Tā tad
draudze, caur saviem, kopējicm ar bazmcu, organiem (padomi un valdi), pärzina un pārvalda baznicas mantu kā s v e š u
mantu un šai ziņā draudze rikojas par baznicas mantu un to
lieto kā baznicas mantas pārvaldniece un pašas baznicas pārstāvc. Jēdziens „lietot" šai zirjā zīmējas nevis tieši uz u z u f r u к t a tieslbām (izmantot bmantu it kā sev par labu,
пользоваться), bet gan tikai uz draudzes funkcijām rīkoties
caur saviem minētiem organiemi par baznicas mantas ienākumiem (lietot — verwenden, употреблять) цп proti vienīgi
vietējās baznicas, t. i. reprezentējamās iestādes interesēs, bet
nevis pašas draudzes interesēs.
Jau pēc savas būtlbas, jūridiskas personas (vietējās baz
nicas) organs (draudze resp. tās organi) nevar būt tai pašā
laikā par tās mantas vai t о t i e s I b u subjektu, к ā d a s pieder ar šo organu (vai organiem) reprezentētai jūridiskai per
sonal' (baznlcai). Šāds draudzes, kā baznicas mantas pārvaldnieces, stāvoklis skaidri noteikts 1919. g. 23. septembra
Pagaidu noteikumos par ev.-lut. konsistorijām („V. V." 47. Nr.),
kuri (3. р. 1. teik.) tiesi nosaka: „Draudze caur saviem priek.šstāvjiem vēl mācītāju un p ā r v а I d a b a z n i c a s m a n -
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tu". Pievestais 3. pants netika aizskārts ar vēlākiem Noteikumiem, t. i. nedz ar 1922. g. 5. janvāra Noteikumiem par Vidzemes ev.-lut. konsistorijas likvidēšanu (lik. kr. Nr .4), nedz ar
1928. g. 14. aprīla Noteikumiem par ev.-lut. baznīcas stavokli
(lik. kr. Nr. 182). Par to, ka draudzei piederētu kādas mantiskas (izmantošarms) tiesibas s e v p a r l a b u uz baznīcas
mantu nedz šais Noteikumos, nedz kādos iepriekšējos vai velākos noteikumos nav teikts. Tas pats baznīcas un draudzes
savstarpējās attiecībās un to stāvoklī atzīts un sankcionets arl
Latvijas ev.-lut. baznīcas Satversmē (41., 42. р. р.). Рее 41.,
42. р. р. „tiesības l i e t o t un p ā r v a l d ī t baznīcas mantu"
(ar kādu jāsaprot baznlcas u n draudzes mantas: 40^ p.) paliek ikkatrai draudzei arī turpmāk tādos apmēros, kados tas
likumīgi pastāvēja Satversmes pieoemšanas dienā (1928. g. 26.
janvārī). Tādā kārtā draudze (caur saviem organiem,^ kas ir
arī baznīcas organi) l i e t o u n p ā r v a l d a (vietejas^ baznīcas) mantu, kā s v e š u mantu. Baznīcas mantas ienakumi
nāk par labu baznīcas mērķiem, bet nevis draudzei kā tadai.
Arī pēc Satversmes vārds „lieto" jāsaprot tikai sakara ar mantas p ā r v a l d l š a n u " , t. i. saņemot un parņemot baznīcas
mantas ienākumus izlietošanai baznīcai par labu, lai ar to segtu
baznīcas prasījumus, vajadzības un jzdevumus baznīcas interesēs. Latvijas likumi nekur neruna par draudzes lietošanas
tiesībām. Par to, ka draudze „1 i e t о" т pārvalda (vietējās)
baznīcas mantu, pirimo reizi runā Baznīcas Satversme, proti,
savā nupat pievestā 41. p. 1. teik. Satversme ar šādu frazi nekad nav domāļusi nedz konstatēt, ka draudzei uzufrukta tiesības būtu piekritušas agrāk, nedz arī ievest šādas it ka uzufrukta tiesības draudzei par labu, bet gan Satversme šo apzlmējumu „lietošana" saprot kā administratīvu rīkošanos par
baznīcas mantu un tās ienākumiem, parvaldot šo mantu baznīcai par labu un baznīcas interesēs. 41. p. 2. teik. korrelāts
būtu tās pašas Satversmes 48/ р., kas (L. Sinodes 1931. g. 8.
aprīķa sēdē pieņemtā 48. p. redakcijā) nosaka, kadam stavoklim jābūt draudzes likvidācijas gadījuma: proti, tad Baznīcas virsvalde līdz jaunas draudzes nodibinašanai, l i e t o un
p ā r v a l d a vietējās baznīcas mantu, bazmcas (Landeskirche)
v i s p ā r ē j i e m m ē r ķ i e m . Saprotams, nav domājams, ka

1931.ji.29.scpt.papiid.uk.
par katedrālu niešķiršanu.

—

86

—

te Baznicas virsvaldei kā tādai tiktu piešķirtas patstāvīgas
uzufrukta tiesības, it kā pašai Bazuīcas virsvaldei par labu, bet
Man domāts piešķirt tikai administratives tiesības par tās vietējās baznīcas man tu, kuras draudze pagaidām beigusi savu
eksistenci, t. i. taisni šis pašas (tagad izbeigušās) draudzes vietā. Nav pielaižams vienā un tai pašā likumā 2 reizes vārdu
„lictot" iztulkot un saprast dažādās nozīmēs. Tā tad arī pēc
Baznicas Satversmes draudzei netika piešķirtas patstāvīgas
uzufrukta tiesības uz vietējās baznīcas mantu.
Kas attiecas uz Doma baznicas im draudzes stāvokli, tad
jāatzīst, k-a ar vēlākiem 1931. g. 29. septembra Notelkumiem
šādas, Doma vācu draudzei līdz tam piederējušās, administrātīvās, p ā r v a l d ī š a n a s t i e s l b a s (par kurām runāja jau
1919. g, 27. oktčbra Pagaidu Notcrkumi) tika pieškirtas jaunai
Pārvaldei. Šai pārvaldei, saprotams, tāpat nepiederčtu it kā
uzufrukta tiesības uz Dom-a baznīcas mantu, bet gan vienkāršas lietošanas, parvaldīšanas un rīkošanās tieslbas uz Doma
baznīcas mantu, šīs pašas baznīcas mērķiem un interesēm. Bet
jaunradTtā stāvokla nozīme ir tā, ka tagad pēc 1931. g. 29.
septembra Noteikumu izdošanas, atbildētājai nav vairs pārvaldīšanas un rīkošanās tiesību par Doma baznīcas mantu, to
starpā arī par ēkāra un telpīim, it kā izlietojot tās vienīg-i savas „draudzes amatpcrsonu vajadzībām" (apcll. sudzības 18
lp.), bet gan šādas ēku un telpu lietošanas veidu un kārtību ta^
ļfad var noteikt tikai jaunā Parvalde, sakarā ar Doma baznicas
vajadzībām. Donia baznīcā a r 1931. g. 29. septembra noteikumiem radfts viens pats patstāvīgs organs, jauna Pārvalde,
ar ко tad Doma baznīcas draudžu organi, bet paliek tikai par
draudžu orj?aiiiem vien. Atbildētāja savas kasācijas sūdzības
III pkta tieši atzīst, ka arī jaunā Pārvalde pārvalda Doma baz
nicas mantu kā svešu mantu, bet — nekonsekventi — tomer
atrod, ka tiesai по tā esot bijis janāk pie slēdzicna, ka šai pārvaldīšanai jānotiek J i e t o š a n a s tiesību ncsē.iu" (arī vācu drau
dzes) interesēs. Taisni otrādi, Pārvalde J i e t o " (Noteik. 5.
pkta izpratnē) ienākumus t i e š i D o m a b a z n i c a s i n t e r e s ē s, bet ne atbildētājas vienpusīgās intereses. Šādam slčdzienam ueruuā pretim atbildētājas atsaukšanās uz L. ev.-lut.
bīskapa lietošanas tiesībām, kuras it kā tiekot iznīcinātas ar
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Apgabaltiesas pielaisto interpretāciju par Doma baznīcas lietošanas un pārvaldīšanas kārtību. īstenībā bīskapa „lietošanas
tiesības" pēc būtības krasi atšķiras no tām lietošanas funkcijām, kas piešķirtas jaunradltai pārvaldei. Bīskapam kā tādam
piederošās „lietošanas tiesības" jāattiecina uz garīgo un ceremoniālo pusi, kāda saistīta ar Doma baznīcas, kā bīskapa
katedrāles, raksturu. Turpretim pārvaldei piederošās lietošanas tiesības zīmējas uz Doma baznīcas administrātīvo pusi un
Doma baznīcas mantiskām interesēm. Tā tad bīskaps lieto
Doma baznīcu kā katedrāli garīgās pārvaldīšanas dēļ, bet pārvalde lieto baznīcu mantiskās pārvaldīšanas dēļ. Bīskapa lieiošanas tiesības pastāvēja |au tai laikā, kad Doma draudzes
„pārvaJdīšanas" un „lietošan.as" tiesības vēl nebija pārgājušas
uz pārvaldi, un kolizija no tā nebija radusies. 1931. g. 29. sep- .
tembra Noteikumi stāvokli groza tai ziņā, ka draudzes organiem (padomei un valdei) attiecībā uz Doraa baznīcas mantu
piederējušās administrātīvās, pārvaldīšanas, rīkošanās funkcijas un no šādām funkcijām izrietošās un ar tām saistītās „lietošanas tiesības" nodotas īpašai jaunai Pārvaldei ar „draudzes
padomes tiesībām", kura a t t i e c ī b ā u z D o m a b a z n l c u
u n t ā s m a n t u atvieto Dom.a draudzes (draudžu) organu, kā
administrātīvo pārvaldīsanas organu, funkcijas. Pie tam, pats
par sevi saprcrtams (kā uz to pareiz iaizrāda prasītāja savā
paskaidrojumā uz atbrldētājas kasācijas sūdzlbu), ka, ja 1931.
g. 29. septembra Noteikumi (5. pkt.) piešķir Pārvaldei draudzes p a d о m e s funkcijas, tad implicite pārvaldei piekrīt arī
draudzes v а 1 d e s funkcijas, t. i. ar citiem vārdiem, pārvaldei piekrīt jau visas ar Doma baznīcas mantu pārvaldīšanu
saistītās administrātīvās un lietošanas funkcijas un tiesības
augšā aprādftā nozīmē.
Visos savos paskaidrojumios (sk. apellācijas sūdzību) atbildētāja vienmēr iziet no savām mantiskām tiesībām uz Doma
baznīcas mantu, n.osaucot sevi par „no īpašuma tiesībām izrietošo" m a n t i s k o t i e s ī b u s u b j e k t u ar „nudum jus
dominii" priekš baznīcas, kā jūridiskas personas. Šai ziņā atbildētāja vienmēr sajauc jēdzienus par Doma baznīcas mantu
ar atbildētājas kā draudzes mantu un pat nākusl pie slēdziena,
ka ar 1931. g. 29. septembra Noteikumiem esot notikusi „Doma
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baznicas atsavināšana", kādu versiju atbildētāja vēlāk gan
vairs nav uzturējusi, atsaucoties vienīgi uz savām „lietošanas
tiesibu nesēja" (vai līdzlietotāja resp. līdzpārvaldltāja) tieslbām. Tomēr atbildētāja pat riav mēģinājusi tuvāk noskaidrot
vārdu „lietot", nedz pierādlt, ka šis vārds „lietot" (Baznicas
Satversmes un 1931. g. 29. sept. Noteikumu izpratnē) nozīmetu it kā uzufrukta tiesības. Arī Doma baznīcas (vācu) draudzei tāpat kā vispār visām L. ev.-lut. draudzēm līdz 1931. g.
29. septembrim — pēc būtibas — nepicderēja mantiskas (uzu
frukta) lictošanas ticsības atticcībā uz Doma baznicas man tu
vispār, bet, kā tas organu (pārvaldes un valdes) centram, tikai
Ooma baznicas man tas ienākumu pārzināšanas un rīkošanās
funkcijas un ticslbas (kuras Satversme apzīmē par „lietošanas"
tiesībam, pirmo reizi piemērojot šo vārdu „lietot", turpretim
agrākos Jikumos un noteikumos v ā r d s „lietot" attieciba uz
draudzēm nav sastopams). Taisni tās pašas funkcijas un tiesības, t. i. visas bez izņēmuma Doma baznicas — tās organu
veidä — funkcijas uu tieslbas attieciba uz Doma baznicas mantu, uz 1931. g. 29. septembra Noteikumu pamata pārgājušas uz
jaunu pārvaldi, kui;a, tai pašā nozīmē, kā agrākie Doma baz
nicas organi (Doma draudze resp. draudzes padome un valde),
funkclonē vienlgi kā Doma baznicas o r g a n s .
Atbildētāja pat ncpaskaidro, kādas īsti mantiskas (lietiskas un nelietiskas) izmantošanas (uzufrukta) tieslbas uz Doma
baznicas mantu un uz käda pamata piederētu viņai un kādas
tad tiktu viņai atņemtas ar 1931. g. 29. septembra Noteikumiem. īstenībā, šādas mantiskas uzufrukta, (ne admnistrātivas), tieslbas atbildētāja nevarēja pievest; tādas nav paredzētas nedz kādos agrākos, nedz Latvijas likumos. Draudzes tieslba lietot baznicas mantu it kā uzufrukta veidä neizriet arl
no Kr. nolik. par ev.-lut. baznlcu. P ē c pinnskara noteikumiem
par baznicas vai draudzes stāvokli, vispār draudzei kā tādai
netika piešķirta noteicošā loma baznicas mantiskas attiecibās. Kr. Nolikums vispār nerutiā par draudzes „lietošanas"
tieslbām un tā noteiknmi nekad nav iztulkojami tai izpratnē,
it kā draudzei piederētu kādas patstāvīgas uzufrukta tieslbas
uz vietējās baznicas mantu. Atbildētāja nenoliedz, ka ne tikai
Doma baznlca kā ēka, bet arl visi Doma baznicas n e k u s t a m e
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īpašumi zemes grāmatās apstiprināti pašai Doma baznīcai kā
jūridiskai personai. Katrs īpašums prezumējams kaneaprobežots un ierobežojumi un aprobežojumi ir noteiķti japierada
(L. civ. lik. 708. р.). Šādus pierādījumus atbildetaja nepieved
u'n uz tādiem neatsaucas. Tā tad Doma baznīcas īpašuma tiesības uz tai piederošām nekustamām mantām atzīstamas par
brīvām ш neierobežotām ar kaut kādām atbildētājas, mantiskām tiesībām. Uzufrukts, kā personīgs servitūts ar noilgumu (iesēdējumu) nevar nodiblnāties (L. civ. lik. 1261. р.); tapēc tam apstāklim, ka atbildētāja — varbūt — faktiski bija
lietojusi Doma baznīcas mantu, t. i. saņemusi tas ienakumus
sev par labu it kā uzufruktuāre (ne kā svešas mantas parvaļdniece), nav nozīmes, jo ar faktisko izJietošanu vien atbildetaja
nekādas patstāvīgas maiitiskas uzufrukta tiesības uz šiem ienākumiem nav ieguvusi. Ar to tad sabrūk visa atbildetajas
argumentācija, kura galvenā kārtā iziet no tā, it ka viņai piederētu patstāvīgas mantiskas lietošanas (uzufrukta) tiesības uz
Doma baznīcas mantu, kāda hipoteze taisni ne аг ко nav-nodibināta. Viss tas vēsturiskais materiāls, kuru^ atbildetaja
sniedz, savu „tiesību" pierādīšanai uz baznīcas ēkam apstiprina — taisni otrādi — tikai to, ka atbildētājai piedereja vienīgi
baznīcas mantas pārvaldīšana un tās ienākumu lietošana D om a b a z n ī с a s m ē г ķ i e m, f. L tās pašas funkcijas, kuras
atbildētājai līdz 1931. g. 29. septembrim paredzeja agrak Latvijas izdotie 1919. gada Noteikumi un Baznīcas Satversme,
bet kuras tagad pārgājušas uz jauno parvaldi. Šis vesturiskais
materiāls nekādi nepierāda, ka atbildetajai vispar butu piederējušas m a n t i s k a s tiesības attiecībā uz Doma baznīcas
mantu, un taisni viņai kā draudzei par labu. Ja nu Doma baznīcas draudzei nebija nekādas mantiskas (uzufrukta)Jietošanas
tiesības uz Doma baznīcas mantu un nekadas patstavīgas tiesības lietot Doma baznīcas mantu sev par labu, un tas ienakumi nebija pieskaitāmi Doma bazmcas draudzes mantai vai tas
ienākumiem, tad gan 1931. g. 29. septembra Noteikumi arī loģiski nevarēja tādas (neeksistējošas) lietošanas tiesības atņemt vai ierobežot. Ar 1931. g. 29. septembra Noteikumiem uz
jauno Pārvaldi pārgājušas tikai tās funkcijas un tiesības, kas
līdz tam piederējusas Doma baznīcas padomei un valdei, t. I
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Doma baznīcas bijušiem organiem, kas tai pašā laikā bijuši arī
vācu draudzes organi, un proti tikai administrātīvas (t. i. pārvaldīšanas un lietošanas, proti, rīkošanās) tiesības. Bet pašai
vācu Doma baznlcas draudzei kā tādai, kā jūridiskai personai
un mantiski tiesiskam subjektam, n e k ā d a s m a n t i s к a s
t i e s ī b a s, a t t l e c T b S u z v i ņ a s ( d r a u d z e s ) m a n 
t u ii e t i к а а г 1931. g. 29. s e p t e m b г а N о t e i к u m i e m
a t ņ e m t a s v a i i e r o b e ž o t a s . Tādēļ atbildētājai nav
pamata apgalvot, ka Doma vācu draudzei būtu iznīcinātas kādas tiesības, izrietošas и о ī p a š u m a t i e s ī b ā m, tāpat,
kā nav pamata apgalvot, ka arī p ē с so Noteikumu izdošanas
viņai būtu palikušas kādas līdzpārvaldīšanas un līdzlictošauas
ticsības uz taznīcas mantu, it kā к о p ā ar likumā nodibināto
П о т а baznlcas pārvaldi. Šada slēdziena pareizību neatspēko
arī aizrādījums kasācijas sūdzībā uz to, ka 1931. g. 29. septenibra Noteikumu 5. pants nosaka, ka baznīcas pārvalde lieto
un rlkojas ar baznlcas mantu ar draudzes padomes tiesībām,
kas pēc atbildētājas domām norādot, ka pärvaldci jālieto manta un jārīkojas ar to draudžu (to starpā arī vācu draudzes) interesēs, respektējot jau agrāk pastāvējušās vācu draudzes lietošanas tiesības uz baznīcas mantu. Ar šādu nosacljumu par
baznīcas pārvaldes tiesību kvalitātīvo saturu un to apmēriem
likumdevējs ir gribējis vtenīgi nospraust iaundibuiāmā organa
kompetenču robežas, picJīdzinot ticsību zirjā pārvaldi draudzes
padomēm, kuras, no vienas puses, p a š a s nosaka savas baz
nlcas mantas lietošanas un pārvaldīšanas kārtību, bet, no otras
puses, ir p a d о t a s Latvijas cv.-lut. baznīcas Satversmes
4L, 42. un 43. p. p. paredzētiem aprobcžojumiem, t. i. zināmos jautājumos padotas baznīcu virsvaldei, kaut vai р. piem.
atļaujas izprasīšanas zinā gadījumos, kad baznīcas īpašumus
ap^rīītina ar parādiem un t. t. Katrā ziņā, no tīī, ka baznlcas
pārvaldei pieder draudzes padomes tiesības, neizriet, ka pārvaldc būtu idcntificējama ar draudzes padomi, un šai zinā Apgabaltiesa pareizi atradusi, ka baznīcas mantas pārvaldlšanas
ziņā pārvalde stāv pari par tām atsevišķām draudzēm, kuru
intcrešu pārstāvji pēc likuma iciet paša pārvaldē. Tā tad
1931. g. 29. septembra Noteikumi nav vērsti uz kādu labiegīitu
mantisku (it kā uzufrukta, jus in re aliena) lietošanas, izman-
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tošanas tieslbu piespiedu atsavināšanu (atņemšanu) un tāpēc
arl šos Noteikumus nevar — pēc satura — uzskatīt it ka par
konfiskācijas vai ekspropriācijas likumu uti viņa spēku apšaubit aiz tā iemesla, ka tie n.av tikuši izdoti 1932. g. 23. maija Hkumā (lik. kr. 59) paredzētā kārtībā. īstenībā, 1931. g. 29. septembra Noteikumi pēc būtības vienīgi p ā r o r g a n i z ē Б о 
т а b a z n ī c a s a d m i n i s t r ā t ī v p ' s t r u k t ū r u , nemaz
neielaižoties materiāli-civīltiesiskās attiecībās nedz par Doma
baznīcas mantu,, nedz par Doma baznīcas draudzi (draudzēm).
Gkspropiiācija vispār zīmējas vienīgi uz mantinieku tiesību
piespiedu atsavināšanu, bet nezīmējas uz pārvaldīšanas, administrātīvu funkciju atņemšanu, par ко vien iet runa 1931. g.
29. septembra Noteikumos. Istenībā pat ja Doma draudzei
domātu atzīt kādas patstāvīgas tiesības uz Doma baznīcas
mantu, runā stāvošā gadījumā vispār nevarētu runāt par
„ek&propriāciju" jau tāpēc vien, ka par ekspropriācijas priekšmetu 1923. g. 23. maija likuma (Lik. kr. Nr. 59) izpratnē var
būt vienīgi īpašuma tiesības uz nekustamu mantu kā ķermenisku priekšmetu (quoad dominium), bet nevis kādas lietošanas
tiesības vai izmantošanas tiesības (uzufrukts) uz svešu mantu
(quoad usum), kādas bija piem. paredzējis bij. Kriev. civ. lik.
602.^—608. р. р., kurus 1923. g. 24. maija likums (21. p.) atcēlis. Tāpēc, dēļ šādu aprobežotu tiesību (jura in re aliena) piespiedu atsavināšanas (kādas, tomēr, atbildētājai vispār nekad
nav piederējušas) Saeimā pieņemts likums nebūtu prasāms.
Argumentācija „e majore ad minus" šai gadījumā nemaz nav
piemērojama; zināmas formālitātes būtu prasāmas, ja domātu
piespiedu kārtā atsavināt ī p a š u m a tiesības (t i. pihiīgas
tiesības), bet šādas formālitātes varētu n e prasīt mazāku tiesību (jura in re aliena) piespiedu atsavināšanai, un vēl mazak,
vienkāršu pārvaldīšanas tiesību atņemšanai vienam iestādes
organam un to nodošanai kādam citam organam. Jau tādēl
vien ir lieki apstāties pie jautājuma apspriešanas par to, vai
Latvijas tiesām ir vai nav tiesība pārbaudīt Latvijas likumu
vai Latvijas Satver&mes 81. p. kārtībā izdoto Noteikumu likumību vai to saskaņu ar Latvijas Satversmi.
Attiecībā uz strīdū stāvošo īres līgumu saistīgumu priekš
Poma baznīcas, kā jūridiskas personas, kasācijas iesniedzēja
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gan aizrāda, ka atbudētājas noslēgtie līgumi ir saistoši Doma
baznīcai, kā pārstāvju priekš pārstāvamā noslēgti līgumi, jo
līdz 1931. g. 29. septembra Noteikumu izdošanai vācu draudzes organi ir bijuši arī baznīcas mantas pārvaldītāji un citu
organu baznīcai, kā jūridiskai personai, nav bijls. Bet Apgabaltiesa jau ir paskaidrojusi, ka minēto līgumu noslēgšanā atbildētāja nav uzstājusies kā pārvaldnieks, bet kā baznicas man
tas faktiskais lietotājs suo nomine, kurš kā tāds saistījis tikai
sevi, bet nevis Doma baznīcu, kā jūridisku personu, un ka paši
līgumu kontrahenti resp. strīdū stāvošo telpu faktiskie lietotaji
par savu tieslbu dcvēju atzīst nevis prasītāju, bet gan atbiidētāju. Šai ziņā Apgabaltiesas pievestie apccrējumi atrod pastiprinājumu pašas atbildētājas apellācijas sūdzībā, kurā vina
taisni ir uzsvērusi, ka Doma vācu draudze ir patstāvīgs tiesību
subjekts attiecībā uz Doma baznicas mantu, ka pēdējā viuai
pieder uz īpašuma tiesībām un ka viņas rīcība ar Doma bazni
cas mantu izriet по Ipašnieka tieslbām. Jau šādi atbildētajas
paskaidrojumi deva Apgabaltiesai pamatu taisīt slēdzienu, ka
nedz pie minēto līgumu uoslēgšanas, nedz pie to izvešanas dzīvē, Doma vācu draudze nav uzstājusies kā pārvaldnieks citas
personas vārdā, bet gan uzstājusies pilnlgi patstāvīgi, kā patstāvīgs tieslbu Subjekts ar visām tām tieslbām, kuras aptver
Doma baznicas, kā jūridiskas personas, mantu. Pie tādiem apstākliem Apgabaltiesas slēdziens, ka ar minētiem līgumiem atbildētāja saistljusi vicnīgi sevi, bet ne Doma baznīcu, kā jūridisku personu, atrod savu attaisuojumu civ. lik. 3111. pantā,
jo klusais vietnieks, kurš atklāti uzstājas vienlgi savā vārdā,
nesaista atvietojamo, izņemot gadljumu, kad līgums uz pēdējo
tiek sevišķi pārvests, kādu apstākli, tomēr, Apgabaltiesa lietā
nav nodibinājusi. Tiesas konstatējumi un sledzienl šai ziņā
attiecas uz lietas faktisko pusi, kura kasācjas kārtlbā nav pārbaudāma. Tamlīdz arī atkrīt pirmo reizi kasācijas sūdzībā pievestais aizrādījums, it kā Doma vācu draudze baznicas mantu
būtu pārvaldījusi un lietojusi nevis savā vārdā, bet caur bazni
cas organu (baznicas valdi), jo pa visu lietas izspriešanas laiku pēc būtības atbildetāja vienmēr ir apgalvojusi par s a v ā m
pārvaldlšanas un lietošanas tieslbām uz baznicas mantu. Ja
nupat pievestam atbildētājas apgalvojurnam būtu piešķirama
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kāda nozlme, tad tikai tā vienīgā nozīme, ka vismaz š a i
v i e ' t ā atbildētāja atzīst, ka viņa Doma baznīcas mantu lietojusi un pārvaldījusi nevis sev par.labu, t. i. nevis kā uzufrukiuāre, bet gan kā Doma baznīcas pārstāve.
Bet ja tā, tad atbildētājai jāapmierinās ar to, ka uz jaunu
Noteikumu pamata šādas viņas pārstāvības funkcijas tagad
pārgājušas už jauno Pārvaldi, kurai tad arī ir tiesība, citādi
rīkoties par Doma mantu un immobiļti telpām.
Tiesas slēdzienam par atbildētājas nodibināto saistību nesaistīgumu priekš prasītājas Doma baznīcas ir izšķiroša nozlтпе priekš lietas, bet pārējiem tiesas apsvērumiem par telpu
iaktisko lietotāju attiecībām ar atbildētāju un viņu dienesta
attfecībām ir piešķirama tikai blakusmotīvu nozīme, kuru pareizība vai nepareizība nevar satricināt tiesas gala slēdziena
pareizību. Jau tādēļ vien, ņemot vērā augstāk teikto, nav izšķifošas nozīmes aizrādījumiem kasācijas sūdzībā, it kā tiesa
nebīītu pietiekoši apsvērusi atbildētājas pieoemto amatpersonu
stāvokli baznīcā. Kas sevišķi attiecas uz mācītājiem, tad tie
pēc būtības ir b a z n ī c a s ierēdņi; pie tam nemaz nekrīt
svarā, kā likums vai noteikums tos nosauc. 1919. g. 27. okļobra Noteikumi mācītājus gan nosauc par „draudzes mācītājiem" (10. p. 1. pkt.), tāpat arī ev.-lut. baznīcas Satversme
<30. р.). No otras puses, Satversme tomēr attiecina mācītājus
uz „ B a z n ī c a s garlgiem darbiniekiem" un proti uz baznīcas „ordinētiem garīgiem darbiniekiem", bet pārējos Baznīcas
garīgos darbiniekus par „neordinētiem garīgiem baznīcas darbiniekiem" (Satversmes 6. nodaļa 79. sek., 100. lp.). Rīkošanās par baznīcas mantu, tai skaitā arl par baznīcas nekustamo
mantu — telpām — ieiet, bez šaubām, baznīcas organa administrātīvās (baznīcas mantu pārvaldīšanas) funkcijās. Ja nu
1931. g. 29. septembra Noteikumi Doma baznīcas, taisni „draudzes" padomes līdzšinējās administrātīvās funkcijas pārnes uz
jauno Pārvaldi, tad līdz ar to uz jauno Pārvaldi pārgājuši arī
rīkošanās par Doma baznīcas mantā ieejošo nekustamo mantu
telpām, kuru sadalīšana starp visiem „ordinētiem un neordinētiem baznīcas garīgiem darblniekiem" tagad atkarājas taisni
iikai no jaunās Pārvaldes. Turpretim atbildētājai nav vairs
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notcicošas lomas šai ziņā un par viņas ieņemtām telpām tagad
var rīkotics tikai jaunā Pārvalde.
Konstatējot, ka ar 1931. g. 29. septembra Noteikumiern nodibiaātai Doma baznīcas pārvaldei ir tiesiba noteikt baznicas
mantas lietošanas vcidu, un šai ziņā vina nav ierobežota it kā
ar kādām atscvišķām draudzes tiesībām uz baznicas mantas
dalu, nedz tai ir pienākums dalities valdīšanā vai lietošanā ar
kādu baznīcas draudzi, Apgabaltiesa parcizi atstājusi bez ievērības atbildētājas aizrādījumu par prasības priekšlaicību it
kā uz pamata, ka, pirms griešanas pie ticsas, prasītāja nav uzstādījusi sadalīšanas plānu par atsevišķo dienesta dzīvokļu lietošanu un nav nozīmējusi Doma vācu draudzci atstājamās telpas. Tāpat no 1931. g. 29. septembra Noteikumu 5. panta satura ticsa aiz vinas paskaidrotiem iemesliein pareizi atradusi.
ka Doma baznicas Parvaldei, kā ar likumu nodibinātam pārvaldes organam, ir tieslbas reprczentēt juridisko pcrsonu Doma
baznlcu arī tiesā, un ticsas apsvērumu ncatspēko šai ziņā kasācijas sūdzībā pievestie aizrādījumi. Ar to atkrīt visi apcerējumi, kas pievesti kasācijas sūdzlbā ar nolīiku atspēkot tiesas
gala slēdziena pareizību.
Senats tādēl atrod, ka Apgabaltiesa, atzīstot praslbu par
apmicrināmu, gala slēdzicna zinā nav atbildētājas pievestos IIkuinus pārkāpusi.
(1933. x. 27. sept. spr. Nr. 205I. Doma baznicas pr. I. pr. Doma vācu
draudzl.)

X Izvilkumu 3.burtnīca, izd. 1934.g.
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Latvijas civillikums.
29.
Apgabaltiesa, apspriožot jautājumu par to, kädä sakariba
atrodas mantinieku 1925. g. 17. marta un 1925. g. 19. marta
līgumi, ir nākusi pie slēdziena, ka ar vēlāko, 1925. g. 19. mar
ta vienošanos mantinieki pagaidäm ir paturējuši ēkas kopīpašumā, kamēr katrs по mantiniekicm iekārto savu iedzīvi un
uzceļ sev vajadzīgās ēkas, un sadalījuši vietiīgi ēku 1 i e t oš a n u savā starpā. Šads tiesas slēdzicns, dibināts uz līgumu satura un pārējo Hetas apstākļu apsvēruma, atticcas uz
lietas faktisko pusi, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma.
Izejot по sava pievestā konstatējuma, ka lieta grozās vienīgi ap ēku lietošanas sadalīšanu, Apgabaltiesas varēja nākt pie
slcdzicna, ka prasītājas aizrādījumam uz Civ. lik. 29. p. neievērošanu nav nozīmes.
(1933. я. 22. nov. spr. Nr. 1072, Zaķis pr, 1. pr. Rui^a un Balodi.)

i _. - -.
165.

№

- .

sledziena, ka atbildetajs atžinies par prasitajas arlaulības berna tēvu. Šāds Apgabaltiesas slēdziens par liecinieka liecības
saturu un nozīmi, kā arī Apgabaltiesas slēdzietis par to, vai
parts ir jcb nav atzinis Hetā relevantu apstāklī, attiecas uz
Iictas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. L. c. 1. 165. p. nenoteic, iekš kam Isti varētu izteikties
tai parcdzētā atzisanās, tā tad šī atzīsanās varētu izteikties
arī klusu ciešot ar konkludentiem darbiem, uz kadiem tad arī
aizrādījusi Apgabaltiesa.
(1933. g. 23. nov. spr. Nr. 923.)
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209.
Atbildētājs nenoliedz savu picnākumu pēc Civ. lik. 209.
p. uzturēt savu trūkumā esošo tēvu, bet atsaucas vienīgi uz
to, ka arī sievai ir pienākums uzturēt vīru, kurš vecuma dēl
ir trfikumā. Sievas pienākums uzturēt savu vīru pec Civ. lik.
8. p. 3. pkt. neizslēdz bērna pienākumu pēc Civ. lik. 209. p.
apgādāt tēvu, kādēl Apgabaltiesa, konstatējot, ka lietā ir Civ.
lik. 209, p. piemērošanai nepieciešamie priekšnoteikumi, pareizi ir apmierinājusi prasību pēc uztura.
(1930. к. 21. nov. spr. Nr. 1116, Knlnieka pr. 1. pr. Kulnieku.)

1462.
Prasītājs ieķīlāšanas līgumu apstrldējis vienīgi uz tā pamata, ka tai esot paredzēta lex commissoria (L. civ. lik. 1462.
р.); šai ziņā jfipiezīmē, ka, pretēji prasītāja domam, pat ar
minētās klauzulas (par lex commissoria) ievešanu atkristu tikai šī klauzula vien, kamēr līguma pārējā daļa tomēr paliktu
spēkā.
{1933. к. 22. nov. spr. Nr. 80, Štņidta pr. 1. pr. Fišoriem un Miclti.)

2091.
Nepelna ievēribu prasītāju paskaidrojums, ka Kurzemes
zemnieku testāments, kas neatbilst Kurz. zemn. lik. 134. p.
paredzētai formai, būtu uzturāms katrā ziņā it kā priviliģēts
pēc L. civ. lik. 2091. р., ncskatoties uz to, ka nav lietā tādu
atsevišku apstāklu, kādi paši par sevi attaisnotu priviliģēta
testāmenta sastādīšauu. Ja patiesi tādas domas būtu bijušas
Hkumdevējam, tad viņš vienkārši būtu nosacījis, ka zemnieku
testāmcnti atsvabināti no kautkādas formālitātes. Tornēr, mēs
zemnieku likumos atrodam sīkus noteikumus par testāmenta
formām (132.—137. р. р.). Prasītāju pievcstais Kr. Senāta
spriedums neiztur kritiku. Kr. Senats šai ziņā iziet no L. с 1.
2060. р. „pēc кита, hii prlvāts testāments būtu spēkā, v i s p i r m s jābūt pārliccībai par to, ka tas visās savās dalās nāk
но mantudevēja un izteic vina pēdējo gribu". Tn tad, ar to
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vien, ka testāments izteic testātora pēdējo gribu vel nepietiek,
jo šis pants uzsver so rekvizītu tikai kā pirmo („vispirms")Pievestais pants atrodas L. c. lik. nodalījumā par prīvātiem
testāmentiem. Tomēr, L. с 1. pants jau paredz arl zināmas,
testāmentos ievērojamas formas, по kurām atsvabināti taisni
tikai p r i v i 1 i ģ ē t.i e testāmenti. Tādēl, ja pēc L. c. I. 2060.
p. pastāv spēkā blakus prasījumam pēc noteiktām testāmenta
formām, tad tas pats prasījums būtu jāatzīst un jāpieņem arī
pēc zcmnicku likumiem, kur pievestā panta pat nav. Ja, ka
atzīst prasītāji, L. civ. lik. 2091. p. ir spēkā arī zemniekos, tad
šāds pants ir piemērojams taisni tikai tai pantā paredzētos gadījumos un kā izņēmuma noteikums nav paplašināti iztulkojams. Tāpēc, lai piemērotu 2091. р., tiesai būtu noteikti jākonstatē tie apstākļi, kurus paredz minētais pants. Prasītāji
nav pat apgalvojuši šo apstāklu esamību šai lietā. P a r to, ka
prasītāji, lūgdami apstiprināt viņus mantošanas tiesībās, domājuši testāmentu apstrīdēt it kā inoficiözu pēc Kurz. zemn. lik.
130. p. vai L. civ. lik. 2012. р., prasītāji runā pirmo reizi tikai
savā kasācijas sūdzībā, kādēl vien šāds viņu aizrādījums nav
S'enātā vērā ņemams.
(1933. g. 23. nov. spr. Nr. 89, Stirhas pr. 1. pr. Lapiņu.)

2951.
Tiesu Palāta pareizi atrod, ka smaguma centrs strīdus
jautājumā ir tas, vai prasītāja pārņēmusi parādnieka F. uznē'mumu, lai a t ņ e m t u v i ņ a
krcditoriem
iespēju
p i e d z ī t по vina tos parādus, kuri cēlušies pirms prasītājas
dibināšanas un tikušas iesūdzētas pret F. vien. Uz šo jautājumu Ticsu Palāta aiz viņas pievestiem datiem un iemesliem
devusi pozitīvu atbildi. Šāds Tiesu Palātas slēdziens jūridiski
atzīstams kā slēdziens par runā stāvošā pārņemšanas darījuma fiktīvo raksturu L. civ. lik. 29Š1. p. izpratnē. Jo par fiktīvu darljums apzīmējams, ja tas noslēgts tikai skata dēļ, lai
ar to paslēptu īstenībā ne ar ко negrozījušos kontrahentu attiecības. Tiesas slēdziens par darījuma fiktīvo raksturu attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc kasācijas kārtībā
pārbaudāms. Ar to tad atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi,
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kuros tas apstrīd Tiesu Palatas slēdzienu pēc būtlbas par da
rijuma fiktīvo raksturu. Pēc Tiesu Palātas pareizā aizrādljuma, atbildētājam tieslba uz darijuma fiktīvo raksturu atsaukties arī ierunas ccļā, bez tā ka celtu sevišķu pretprasību dēl
darijuma atzīšanas par fiktīvu vai par darijuma atcelšanu it
kā fiktiva. Tiesu Palatas apcerejumiem par tā paša darijuma
nederīgumu kā noslegia ar noliiku „kaitēt" parādnieka kreditoriem, pārkāpjot 1916. g. 3. jīīlija likumu, piešķirama tikai
blakus motiva nozīme. Jo jau Tiesu Palatas konstatejiims par
darijuma fiktlvo raksturu vien deva Tiesu Palātai pietiekošu
pamatu, pārņcmšanas darījumu atzīt par nederīgu pēc L. civ.
lik. 2951., 2922. p. p.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 37, Kriev.-Balt. [opu produktu izmantošanas A./S. pr. 1. pr. Friedmani im Klimu.)

3547.

Tiesu Palāta atradusi, ka praslba apmierinārna Ls 260.—
apmērā, atskaitot no prasltāja algas praslbas Ls 1700.— viua
parādu atbildētājam M. Ls 1440.- apmērā. Kasācijas sūdzlbas iesniedzēja paskaidrojumi par to, ka atbildētājam konkrētā gadljumā bijis jāceļ pretprasiba vai atsevišķa praslba
par norēķina došanu vai par pārmaksātās naudas atmaksu, un
ka kompensācija šinī lietā nebijusi pielaižama, nav vērā uemami jau tādēl vien, ka prasltājs šādus iebildumus pacel pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzlbā. Bez tarn prasītāja aizrādījums, ka kompensācija neesot icspējama tādēl, ka prasība
celta par darba algu, bet atbildētāja icbildumi iziet no cita da
rijuma, proti, no pilnvarojuma llguma, arl pēc būtlbas neparcizs, jo ieskaita piemērošanas priekšnotcikums nav vis savstarpējo prasījumu vienāds pamats, bet gan tikai prasljumu
priekšmetu vienāda šķira (L. c. 1. 3546., 3547. р. р.), kas konkrētā gadljumā ir konstatēts, jo abu prāvnieku prasījiuni ir
uaudas prasījumi.
(1933. g. 25. nnv. spr. Nr. 106. üaleja pr. ]. pr. Mīlmani im Qrljfal.)
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32.

1) Apgabaltiesa apmierinājusi prasību par atbildētāja
izfikšanu un Ires naudas picdzīšanu, atzīstot, ka prasītāja bija
leģitimēta celt šo prasību, jo strīdus nams atrodotics prasītājas valdīšanā uz ķflu ticsību pamata (L. с 1. 4029., 1493. р. р.).
Šāds Apgabaltiesas uzskats pilnīgi saskan ar citēticm Iikuma
notcikumicm, pēc kuriem par lietas iznomātāju var būt arī
persona, kura valda tai ieķīlāto au.irlus nesošo lietu (4029. р.),
pie kam šādai pcrsonai ir nevien tiesība, bet arī pienākums
icvākt no tās augļus un ienākumus (1493. р.). Ja пи — kā pareizi atzinusi Apgabaltiesa un ко neapstrīd arī kasācijas sūdzības iesniedzējs — no šī pēdējā likuma panta izriet kreditora tiesība un pienākums realizēt dēbitoram picdcrošos prasījumus^ tad ar to konstatēta arī kreditora ticsība un pienākums prasīt īrnieka izlikšanu no dzīvokla īres naudas nesamaksas dCi un atvietot vinu ar citu, kārtīgu īrnicku; šāda
kreditora rīcība taisni atzīstama par auglu un icnākumu ievākšanu no lictas 1493. panta nozīmē, kamēr no atbildētāja aizstāvētā pretējā viedokla kreditoram ncbfitu nekāda icspēja
n.iemt ienākumus no dzīvokla. ktiru ieņem īrnieks, kas īres
naudu nemaksā un kam nav mantas, uz kuru varētu vērst piedzīšanu. Atbildētāja citētic Scnāta spriedumi (1107 / 30. g.,
653 / 31. g. un 819 / 32. g.) uz runā stāvošo gadījumu nernaz
tieattiecas, jo apskata tikai jautājumu par to, no kāda momenta nekustamas mantas ieguvējs uzskatāms īrnickiem preIIMI par īpašnicku Lik. par tclpu īri 21. panta nozīmē.
(1939. K-. 29. sept. spr. Nr. 2835, Latvijas hīpotēku baiikas pr. I. pr.
M. in.)
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2) Apgabaltiesa apmierinājusi praslbu par izlikšanu,
starp citu, aiz tā iemesla: a) ka telpas gan pieprasījusi prasītāja Ņ. G. savām vajadzībārn ģrātnatu veikala im izdevniecības atvēršanai, bet, pastāvot starp laulātiem G. tnantas kopībai, vīra vajadzība pēc telpām pielīdzināma abu laulāto vajadzībai pēc veikala telpām, kāda vajadzība dod pamatu prasītājai atsauktics uz Lik. par telpu iri Ъ2, р. 7. pktu; b) ka,
pēc ticsas konstatējuma, nav apšaubāma patiesa vajadzība pēc
atbildētāja telpām, kādēļ atbildētāja norādījums uz kādu citu
brīvu istabu namā neatspēko prasību. Pretēji atbildētāja domām, Apgabalticsa ir gan učmusi vērā šai lictā doto Senāta
spriedumu, jo viņa uz to atsaucas sava sprieduma vēsturiskā
da[ā; tanī spricdumā Senats ir aizrādījis vierrigi uz to, ka Ap«abaltiesa nav pietiekoši motīvējusi, uz kāda pamata viņa sievas vajadzību pec telpām piclīdzinajuši vīra vajadzībai; šo
trukumu Apgabalticsa savā otrā spriedumā ir novērsusi, paskaidrojot, ka starp laulūticm ir mantu kopība, кща rada abu
laulāto kopēju vajadzibu pec veikala teipām; atbildētājs nav
apstrīdējis to, ka starp G. pastāv mantu kopība, un pat неmēģina atspēkot konstatējumu, ka mantu kopība izsauc abu
laulāto kopēju vajadzību pec veikala tclpām; pie tādiem apstākliem Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka lietas apstākļos konstatētā vīra vajadzība pec veikala tclpām ir pielīdzināma aiī sievas vajadzībai, kamēr pastāv laulāto mantu
kopība, un tādēl prasītājai bija pamats atsauktics uz Lik. par
tclpu īri 32. p. 7. pktu.
(1930. к. 27. febr. spr. Nr. 447. Lāču un Ciudkovskas pr. 1. pr.
Johansonu.)

3) Ap^abaltiesa, pievienojotics īres valdes sprieduma
motīvicm, ir apmierinājusi prasTbu par izlikšanu uz tā pamata:
a) ka ir pierādīta prasītāja K. patiesa vajadzība pēc dzīvokla
savā īiamā; b) ka dzīvoklis Nr. 6 ir atbrīvojies citā hipotekāriskā vienībā, par kuru prasītājam K. nebija rīclbas ticsības, bct prasltāja namā . . . ielā Nr. 1 nav bijis brīva
dzīvokla; c) ka prasība nav uzskatama par priekslaicīgu, it
kā aiz tā uzdotā iemesla, ka prasītajs bijis ar mieru atstāt dzīvokli atbildētajam līdz 1931. g. 1. scptembrim.
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Pretēji atbildētāja domām, Apgabaltiesa varēja noraidlt
iebildumu, ka uz divām hipotēkariskām vienībām būvtechniskā ziņā savienoti uzcelti uami bfitu jāuzskata par jūridiski nedalāmu vienību, kurā katram atsevišķās bipotēkāriskās vienības īpašniekam piederētu uz visu namu kopību izīrētāja tiesības Lik. par telpu īri 32. p. nozīmē, jo tāds vicdoklis runātu
prctim kā Civ. lik. 811., 812. р. р., tā arī noteikumiem par
īpašnieka eksklūzīvām tiesībām vienain pašam lietot savu mantu (Civ. lik. 873-, 874. р. р.), kura, kā atsevišķa hipotēkāriska
vienība, taisni neietilpst it kā kadā kopīpašumā (sal. Civ. lik.
927. g. 1. piezīmi). Tādēļ ticsa varēja arī neielaisties namu
apskatē uz vietas uu aprādītā jautāiumā varēja izšķirties vienīgi uz zemes grāmatu datu un liec. S. iztcicienu pamata.
Konstatčjot, ka dzīvoklis Nr. 6, par kuru liccinā.iis Нес. В., ncietilpst prasītājam piedcrošā hipotēkāriskā vienība, tiesa va
reja atrast atbildētāja atsaukšanos uz šādu it kā atbrīvojušos
dzīvokli par irrclevautu priekš Uetas. Jautājmnā par prasības
prickšlaicību ticsa ir paskaidrojusi, ka prasītāja piekrišana atstāt dzīvokli līdz 1931. g. 1. scptcmbrim ir dota vienīgi zcm
uosacījuma par paraksta došanu, kādam atkiTtot, ncbija vairs
nozīmes piekrišanai, un šādu paskaidrojumu pareizību ncatspēko kasācijas sūdzībā šai ziļia pievestie apccrējumi.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 1Ü55. Ludvigs im Kimmula pr. 1. pr
Ostrouchovu.)

4) Ap^abalticsa, konstatējot, ka sētnieka dzīvoklim pieprasltās telpas ir veikals ar pie tā picdcrošu dzīvokli, uākusi
pic siēdziena, ka namsaimnieks varētu prasīt atbildētāja izlikšanu vienīgi tad, ja telpas bīitu vajadzīgas vai nu tani pašam mērķim, kādam tās liet« īrnieks, vai kādām citām n e
d z ī v o k ļ a vajadzībām, t. i. izīrētāja vajadzībai ir jābūt
a d e k v ā t a i irnieka vajadzībām, kādēl, atrodot, ka atbildēlajs lieto telpas v e i k a l a vajadzībāin, bet sētniekam ir valadzīgs d z ī v o k l i s , Ap^abaltiesa ir atraidījusi prasību par
Izlikšanu. Sāds Apgabaltiesas uzskats nav atzīstams par parcizu kdiikretā gadījumā. Senats jau ir paskaidrojis, ka ja
namsaimniekam ir vajadzīgs d z ī v o k l i s , tad nekrit svarā,
i fldam n o l ū k a t n īrnieks telpas lietojis: dzīvoklim, vai
Ikalam, vai abām vajadzībām kopīgi; izīrētājs tādā gadfju-
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mā var prasīt īrnieka ieņemto telpu atbrīvošanu priekš izīrētēja d z v о к 1 a neatkarīgi по šo telpu lietošanas veida по
īrnieka puses (Sen. CKD. spried. Nr. 567, 30. g.). Tāpat Se
nats ir aizrādījis, ka likums neierobežo namsaimnieku telpu
brīvā izvēlē, ja namā nav konkrēti fiksēts sētnieka dzīvoklis,
un nepadod tiesas pārbaudlšanai jautājumu par to, kādas telpas namā ir piemērotas sētnieka vajadzībām (Sen. CKD.
spried. Nr. 1314, 31. g.). Tā tad namsaimnieks var brīvi izvēlēties (ar Lik. par telpu īri 32. p. 2. piez. ierobežojumiem)
telpas, ja tās viņam vajadzīgas priekš d z ī v о к ļ a uz Lik.
par telpu īri 32. р. 7. vai 8. pktu pamata, un Šāda izvēle nav
atkarīga по telpu lietošanas vcida по īrnieka puses. Šādam
uzskatam ncrunā pretim Apgabaltiesas pievestais Scnāta
spriedums Nr. 235, 26. g. Alkšņu un с lietā pret Michelsonu,
jo tanī spriedumā Senats gan runā par izīrētāja un Trnieka
adekvātām vajadzībām, bet vienīgi tai nozīmē, ka jāuzsver
absolūta priekšroclba d z ī v о к ļ a vajadzības momentam, un
namsaimnieks varētu gan pieprasīt īrnieka dzīvokli prickš sava d z ī v о к 1 a, vai veikala telpas priekš s a v a v e i k a 1 a, bet nevarētu pieprasīt Irnieka d z ī v o k l i priekš sa
va v e i k a l a . Konkrētā gadījumā atbildētāja ieņemtās tel
pas tiek pieprasītas sētnieka d z I v о к 1 i m, un sētnieka vajadzību namā Apgabaltiesa ncapšauba, tāpat kā nekonstatē па
т а jau fiksētu sētnieka dzīvokli, kādēl prasītājam taisni piederēja telpu brīva izvēle, neatkarīgi по tā, kādam nolūkam
atbildētājs telpas lieto.
Nākot pie pretēja slēdziena, Apgabaltiesa ir pielaidusi sa
va spriedumā motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot ar to Civ.
proc. nolik. 196. p.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 1054, Ljačinskis pr. 1. pr. Bružu.)
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1. (1.).
1) Prasītāja liidz 1) piespriest viņai par labu no atbildctāja izsniegšanai mežsargam Krišjānim V. pēdējam pienākošās ražas vērtību Ls 123,50 un 2) piespriest по atbildētāja
prasītājāi par labu aizvestās dienesta malkas tirgus vērtību
Ls 23.55.
Savu prasību prasītāja pamato uz to, ka atbildētājs Hdz
1. oktūbrim 1929. g. sastāvējis dienestā Bauskas virsmežniecībā -kā Sp. apgaitas mežsargs nn viņas lietošanā atradusies
Sp. mežsargu māju dienesta zeme. Līdz apgaitas nodoŠanai,
t. i. līdz 1. oktöbrim 1929. g. ražu по dienesta zemes atbildētājs bijis novācis un aizvedis visu по Sp. mežsargu mājām un
bez tarn vēl viņam bez maksas tikusi izsniegta Sp. mežsargu
lāju apsildīšanai 3 kub. asis dienesta malkas. Šī raža un
dienesta malka saskaņā ar Instrukciju valsts mežu sardzei
47. § bijusi sadalāma starp atbildētāju un jauniecelto Sp. ap
gaitas mežsargu V. proporcionāli kalpotam laikam, skaitot по
1. aprīļa 1929. gadā, bet atbildētājs atsakoties norēķināties par
aizvesto ražu un dienesta malku.
Miertiesnesis prasību atraidījis.
Apellācijas sūdzībā prasītāja paskaidrojusi, ka atbildētājs ticis по dienesta atsvabināts 1929. g. 13. decembrī, un pastrīpojusi, ka dienesta zemes raža sastādot dalu по mežsargu
dgas uz visu gadu; tāpat bez maksas dienesta malka tiekot
dota visa gada vajadzībām. Tamdēļ atbildētājam esot tiesiba
iturēt tikai ražas un dienesta malkas daļu, kas proporcionala
ilpotam laikam, t. i. 257/365 daļās. Tamdel prasītāja prasību samazinājusi līdz Ls 86.99.
Šinī apmērā Apgabaltiesa prasibu apmierinājusi.
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Kasācijas sīīdzībā atbildētājs aizstāv to viedokli, ka šī
lieta nepiekrītot ticsas iostāžu caurskatlšanai.
Atbildētāja kasācijas sūdzlba pelna ievērību.
No augšā pievestiem pašas prasītājas paskaidrojumiera
redzams, ka no atbildētcāja ievāktā dienesta zemcs raža un no
vina aizvestā dienesta malka sastāda daļu no mežsarga а 1 g a s uz visu gadu. Prasitäja atrod, ka atbildētājs izlietojis
sev par labu lielāko dalu no ražas un malkas, nekä vinam
pienācās sakarā ar nokalpoto laiku mežsarga amatā, citiem
vārdiem, ka viiiš faktiski sauēmis lielāku а 1 g ц, nekā vinš
varēja saņemt sakarā ar vii.ia faktiski izpildītā dienesta laiku,
un šis bez painata sai.iemtās algas dalas atprasīšana no atbil
detaja, tā tad, sastāda šls prasibas priekšmetu. Tomēr šāda
prasijuma izšķiršana, pēc pareiza prasltāja aizrādījutna, neietilpst tiesu iestāžu kompetencē. Senāta civ. kas. dep-ts jau
paskaidrojis (1926. g. spr. Nr. 684), ka valsts ierēdua prasības
sakarā ar vinam nodotas dienesta zemes lietošanu im die
nesta malkas izlietošanu, kuras sastāda viya a t a l g o j u m a
da[u, izriet no viua dienesta attiecībām pret valsti un, tā tad,
pamatojas uz p u b 1 i s к ā ш t i e s ī b ā m, kādēļ šīs prasības
nepiekrīt civīltiesai. Tas pats sakāms arī par konkrēto lietu,
lai gan tauf valsts figurē ne kā atbildētāja, bet kā prasītāja.
Arī konkrētā prasība neizriet по atbildētāja prīvāttiesiskām
attiecībam ar prasītāju, jo pēdējā no atbildētāja prasa atpakal
nepamatoti sancmto atalgojuma daļu, kuru atbildētājs sauēmis
no prasītājas taisni sakarā ar viņa d i e n e s t a attiecībām ar
prasītāju, t. i. uz publisku tiesību pamata. Tādēl jāatzīst, ka
arī konkrētā praslba ncpiekrīt civīlticsai. Tādēl Apgabaltiesas spriedums, kas taislts ar Civ. proc. nol. 1. p. pārkāpumu.
atcclams.
(1УЗЗ. к. 25. nov. spr. Nr. 996, Zemk. min. pr. 1. рт. Buiieri.)

2) Prasltājs bijis Tautas labklājības ministrijas. t. i.
valsts darbinieku sanātorijā V. grämatvedis un, pēc tā, kā sanātorijas saimniecības vadītājs lfdz 1928. g. 31. deeembrim.
Sakarā ar sanātorijā no Valsts kontroles 1929. g. februārī izclarīto revfziju Valsts kontrole taisTjusi uzrēķinu Tautas labklājības ministrijai par velas iztrilkutnu. Par notikušo uzrēķinu
ticis paziuots prasītājam kā par uzrēķinu atbildīgai amatper-
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sonai (Valsts kontroles reglamenta 49. p.) im uzrēķina summas piedzīšanai neapstrīdamu summu piedzīšanas kārtībā ti
cis dots attieclgais rīkojums (turp. 67. р.). Far Tautas labklājības miiiistrijas rikojumu attiecibā uz piedzīšanu prasītājs bi
ja iesniedzis sūdzību Scnāta adrninistrātīvam departamentam,
kas ar savu 1932. g. 26. septembra spriedumu pras'tāja sūdzību atstājis bcz ievērības. Pēc tam prasītājs 1933. g. 5. oktöbrl iesniedzis savu tagadējo prasības sūdzību. Pretēji prasītāja domām, viņa prasījums dēļ viņa atsvabināšanas no uzrēķina summas maksāšanas taisni un tieši izrict no vina diencsta attiecībām kā valsts ierēdņa (kaut arī pats uzrēķins noticis tikai pēc viņa atlaišanas no dicncsta), ко pats prasītājs
bija atzinis pārsīīdzot Senāta administrātīvam departamen
tam Tautas labklājības ministrijas rīkojumu par uzrēķina sum
mas piedzīšanu. Saskaņā ar pievestiem 49., 67. р. р., uzrēķins piedzenams no atbildīgām amatpersonām taisni neapstrīdamu summu piedzīšanas kārtībā. Tā tad, tagadējā prasība
nepickrīt civīltiesas izspriešanai.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 2940. Kaķa I.)

6. (4.).
1) Prasītājs savā prasībā prasa: 1) Ls 1254.40, atsaucolies uz 1920. g. Noteikumu Nr. 52, 14. § . . . Apgabaltiesa prasību atraidījusi pilnā apmēra. Prasītājs Apgabaltiesas spriedumu
pārsūdzējis visās tā dalās, bet savā 1929. g. 9. aprīlī ienākušā
lngumFi hldz prasības pirmo daļu (attiecībā uz sumrnu Ls
1254.40) atstāt bez causkatīšanas. Savā 1929. g. 23. maijā ienākušā rakstiskā paskaidrojumā uz apellācijas sīīdzību atbildētfija, attiecibā uz minēto prasības dalu par Ls 1294,40, kādu
prasītājs bija lfidzis atstāt bez caurskatīsanas, s a v u k ā r t
Iиu иs i š о p r a s īb a s d а 1 u с a u r s к a t ī t pē с b 0 t Г l> .i S, Apgabaltiesa spriedumu apstiprināt, prasību atraidīt un
liki prasītājam, atbildētājai par labu, visus tiesas un lietas
/ešanas izdevumus paf abām instancēm. Tiesu Palāta, atce|ol Apgabaltiesas spriedumu, nolēmusi: 1) prasības pirmo daļu
i.ii bcz caurskatīšanas . . . Savā kasācijas sīīdzībā atbildētāia
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Tiesu Palātas spricdumu pārsūdzējusi dalā atticcībā uz prasības pirmäs dalas atstāšanu bcz caurskatīšanas.
Atbildētājas kasācijas sfīdzība pelna ievērību.
Tiesu Palatai uebija tiesības prasības daļu atstāt bez
caurskatīšanas, ja pretējā puse noteikti līīdz prasību šai da[ā
izspriest pec būtības, t. i. lūdz prasību atraidīt (Senāta spried.
kr. 1922. g. Nr. 12). Tāpēc Tiesu Palātai bija lieta šai dalā
jāizspricž pēc bīītības un sakarā ar to arī jāuzlick izdevumi
par labu uzvarošai pusei.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 99, Adno pr. 1. pr. Dzelzeelu virsvaldi.)

2) Apgabaltiesa, atrodot, ka lietas apstākli otrā instancē nav grozījušies, apstiprinājusi Micrticsncša spriedumu, ar
kuru praslba apmicrināta Ls 209.52 apmērā. Pie tam, tomēr,
Apgabaltiesa riav ievērojusi, ka viņa lietu ir izspriedusi bez atbildētāja. Apgabaltiesa gan konstatē tiesas sēdes protokolā,
ka pavēste atbildētājam izsniegta, bct, pēc pareiza aizrādījuma kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa ir piclaidusi nepareizību
pavēstcs izsniegšanā atbildētāja pusei. ar to nemot pēdčjai
iespēju lerasties tiesā uii aizstāvūt savas intcrcscs. Uz lietas
klausīšanu bija jāizsauc atbildētāja pilnvarnieks, bet ne pats
prāvnieks (bij. Kricv. Seil. Spried. Nr. 735, 74. g.; Nr. 454,
76. g.). Gan pavēstes izsniegšana pašam prāvnickam un nevis viņa pilnvarnickam nevarētu pēc savām sekām novest pie
spricduma kasācijas, ja pavēstc prāvniekam izsniegta tik laikus, ka pēdējam bija iespēja par tiesas dienu paziņot savam
pilnvarniekam (bij. Kriev. Sen. spried. Nr. 63, 74. g.), bet arī
sai ziņā nav icspējams pārbaudīt pavēstes nonākšanu atbildētāja rokās, jo pavēste nodota kādam V. O. bez atzīmes „nodošanai" un atbildētājs noliedz pavēstes saaemšanu no V. G.
Pie tādiem apstākļiem, izspriežot lietu bcz atbildētāja, Apga
baltiesa ir pārkāpusi Civ. pr. nol. 6. (4.) p.
(1933. к. 21. sept. spr. Nr. 805, Penģerota 1. pr. Ozoliou.)

1061.
Civ. proc. nolik. 1061. p. nebūt neuzliek tiesai pienākumu izaicināt partu personīgi uz tiesu katrā gadījumā, kad pre-
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tējais parts to lūdz; šāda lūguina izpildīšana atkarājas no apstakļu apsvēruma, par ко spriež tiesa.
(1933. g. 29. sept. spr. Nr. 2504, Krēvica pr. 1. pr. Štālu.)

239. (16111.).
Apgabaltiesas spriedums, kas noticis sakarā ar a t b i 1 • I <• t ā j a pēc Civ. proc. nolik. 239. p. pret lūdzeju (prasltāju)
Celto prasību prasījuma būtības apgāšanai, ir pārsūdzams parastā kārtībā, t. i. ar apellācijas sūdzību Ticsu Palātai (Sen.
spried. 1929. g. Zcnelsa lietā Nr. 59), bet nemaz ne ar kasācijas sūdzibu Senātam (kā to gan Senats bija atzinis savā
1929. g. spriedumā Prlvātlombarda krāj-aizdevu s-bas lietā
Nr. 2007, kādā spriedumā izteiktās domas Senats neuztur).
(1933. g. 23. nov. spr. Nr. 2464, Krūmii.ia pr. I. pr. Kreslovski.)

377. (273.).

1) Apgabaltiesa apmierinājusi prasību, starp citu, aiz tā
lemesla: a) ka savā pirmajā prasībā par uzturu prasltāja nebi.i;i atteikusies по prasības par uztuni turpmākam laikam, bet
atbildētājs tanT lietā nebija cēlis iebildumu par prasības piekritību; b) ka šinl lietā prasītāja ir atteikusies по turpmākām
prasībām, kādēl atbildētāja icbildimii nepelna ievērības; preu-ji atbildētāja domām, по tā vien, ka pirmā Iieta nav izbeigta
iK'iHekritības dēļ, vēl neizriet, ka prasītāja būtu atsacījusies по
tlesībām uz turpmāku prasību; Apgabaltiesa ir konstatējusi,
ka piniiii lietā atbildētājs nav eēlis iebildumu par piekritību.
kaut gan taisni tai Uetā atbildētājam bija jāpaceļ jautājums par
prasības neatlautu saskaldīšanu; по tā, ka atbildētājs nebntu
varējis celt iebildumu pirmā lietā (par lietas nepiekritību Miertiesai) uz tā pamata, ka prasītāja nav rezervējusi sev alimentu
prasību uz priekšu, neizriet, k a tagadējā lietā celtā prasība (par
l.nKii и/ priekšu pari par pirmo laikmetu) būtu atraidāma: ja
prusītāja IKIV atteikusies по alimentiem pari par pinno laik1111 in, \ ii.i;i u;iv šai ziiiā aprobežota savās tiesībās; tādā kārtā,
ii.i slēdzicna ziņā, Apgabaltiesas spriedums ncuzrāda likuma
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pārkāpumus un iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota noraidāma.
(1930. g. 11. decembra spr. Nr. 1119, Tomson pr. 1. pr. Pētersonu.)

2) Apgabaltiesa apmicrinājusi prasību, starp citu, aiz
tā iemesla: a) ka alimentu apmērs atkarājas no alimentu devēja acumirklīgā materiālā stāvokla, kādēj, šādam stāvoklim
grozoties, pielaižama alimentu prasības iesniegt par atsevišķiem dzīves pcriodicm; b) ka konkrētā lietā prasītāja atteikusies no turpmākām alimentācijas prasībfun, kadēl atbildētāja ccltais noraidījums par piekritību ir nepamatots. Gan nav
pareizs Apgabaltiesas uzskats, ka būtu pielaujama alimentu
prasības saskaldīšana pa atsevišķiem periodiem tādēļ, ka vajadzīgo alimentu apmērs atkarājās no alimentu dcvēja acumirklīgā materiālā stāvokla; šai ziņā Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. spried. Nr. 190, 23. g.; Nr. 876, 27. g.), ka ali
mentu lietās tiesas spriedums attiecībā uz alimentu apmēru
nenāk spēkā materiālā ziņā, bet attiecībā uz šo apmēru uzskatāms par provīzorisku un grozāmu atkarlbā no to apstākļu
un attiecību pārmainas, kuri bija par pamatu zināma alimentu
apmēra uoteikšanai; bet šadai alimentu sprieduma grozāmībai
apmēra ziņā nav nekāda sakara ar jautājumu par alimentu
prasības saskaldīšanu; bez tam konkrēta gadījumā, tiesa arī
nav konstatējusi, ka jautājums ietu ap alimentu apmēru grozīšanu; taisni otrādi, abās prasibas prasitāja pieprasa vienu
un to pašu alimentu apmēru Ls 20.— mēnesī: tomēr tiesas
nepareizais uzskats nevar novest pie sprieduma atcelšanas, jo,
gala slēdziena ziņā, tiesas spriedums ir atzīstams par parcizu; taisni pirmajā lietā atbildētājam bija galīgi jānoskaidro, vai
prasltāja pielaiž ncatlautu prasības saskaldīsanu piekritības
grozīšanas nolīīkā, jeb galīgi atsakās no tālākām alimentu prasībam; atbildētājs pat neapgalvo, ka pirmajā lietā uz to būtu
norādījis, bet ja prasītāja nav atteikusies no alimentiem pāri
par pirmo laikmetu, viņa nav šai zit.iā aprobežota savās tiesībās; tāpat nav nozīmes tam apstāklim, ka prasītāja tikai at
teikusies galīgi no tālākām alimentu prasībām, jo prasības
rakstā nebūt nav tcikts, ka viņa paturētu scv tiesības uz tālākiem alimentiem.
(1929. g. 27. febr. spr. Nr. 170, Mularek pr. 1. pr. Gulbi.)
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751. (655.).
3. personas pieaicināšana lietā pielaižama arī ārpus regresa ticsību pastāvēšanas, jo pietiek ar to, ka būtu iespēi.nna interešu sadursme starp pieaicinošo un pieaicināmo perlonām, un proti: Iai spricdums netiktu apstrīdēts (no pieaiciROŠās personas viedokla) resp. lai neceltu vēlāk strīdu pret
i) spriedumu (arī по pieaicināmās personas viedokla). Та
lad, izšķirošs ir interešu jautājums, kā tāds. Tiesu Palāta, pie.licinošās personas interešu stāvokli konstatējusi un šāds TieSII Palātas slēdziens nav kasācijas kārtībā pārbaudāms.
(1928. $r. 11. maija spr. Nr. 609, Banque Generale pnur le Commerce
Etranger pr. 1. pr. Latvijas privātbanku.)

907. (793.).
Tiesu Palāta uz viijas aprādīto datu pamata un aiz viuas pievestiem iemesliem konstatējusi, ka 1) 1923. g. 19. jūnija raksts nav testāments, bet tikai izteikta vēlēšanās sastādīt testāmentu un ar to atcelt agrāko 1921. g. 7. decembra testamentu; 2) ka lietā nav tādu faktisku apstāklu, pie kuriem
testāments biltu atzīstams par priviliģētu L. c. 1. 2091. p. izpratnē; 3) ka lietā nav pierādījumu, ka testātors savu 1921. я.
7. decembra testāmentu būtu sastādījis zem draudiem. Šādi
Tiesu Palātas kons.tatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un
nav tfipēc pārbaudāmi kasäeijas kārtībā.
(1933. g. nov. spr. Nr. 89, Stirnas un с pr. 1. pr. Lapiņ.)

1262. (1117.).
Pretēji sīīdzētāja domām, ar to, ka Latvijas Hipoteku
banka, vēršot piedzīšanu uz sīīdzētāja namu (kas uz viņas
prasījumu arī ticis savā laikā nolikts izsolē uz 19. maiju), pēc
la apturēj'usi savu piedzlšanu (tā tad neizbeidzot to), ieprieks
lesniegtais zirjojums par immöbila novērtējumu par Ls 100.000
nemaz nezaudējis savu nozīmi lietā. Tādēl tas pats novērtēIIIIIIS palicis spēkā arī vēlākam piedzinējam, Rigas pilsētas
krāj-aizdevu kasei, par labu attiecībā uz jaunu, vinas piepra-
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sījumā noiikto (uz 1. septembri) izsoli, jo vairāk vel tāpēc, ka
pa to laiku arī pati Latvijas Hipotēku banka picvienojusies noliktai izsolei, atjaunojot piedziņu. Nākot pie tā paša gala slēdziena, Tiesu Palāta nav pārkāpusi Civ. proc. nol. 1262. pantu
ar piez. un 816. p.
(1933. g. 26. okt. spr. Nr. 2312, Spruksta 1.)

1288. (1147., 1869.).
Pretēji sūdzētāja domām, tagad, kur Apgabaltiesas tiesu
izpildītāja darbības rajons iedallts, piedzīšanas piekritības ziņā, noteiktos ieeirkņos, ierādot katram tiesu izpildltājam savu
attiecīgo iecirkni, nemaz vairs nekrīt svarā pati tiesu izpildītāja persona, kādēļ atkrīt vajadzība apzīmēt vii;u pēc vārda
un uzvārda. Bez tā, no sludinājuma teksta redzams, ka tai
tika atzīmēts arī tiesu izpildītāja kancelejas adrese, un arī aizrādīts, ka visi paplri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo
īpašumu, ir ieskaitāmi Rigas apgabaltiesas 3. Civīlnodaļas
kancclejā. Tā tad, ieinteresētām personām bija pilnīgi iespējams pēc sīkumiern griezties vai nii pic 3. iecirkņa tiesu
izpildltāja vai Apgabaltiesas kancelejä (sk. Sen. spried.
33. (2366.)).
(1933. g. 26. okt. spr. Nr. 2312, Spruksta 1.)

Dažadi tirdzn. tiesību jautajumi.
Gan Tiesu Palāta nepareizi samaisa depozītdarījumu ar
noguldījuma zīmi. Noguldījuma zīme ir vērtspapīrs, un proti,
ja tā izdota uz vārdu — rektapapīrs. Tomēr, pēc būtlbas, Tiesu Palāta pareizi atzinusi, ka šāda noguldījuma zlme nemaz
nav abstrakts vērtspapīrs, bet gan taisni kauzāls vērtspapīrs,
jo „causa" tieši redzama no papīra, proti kā „causa" izrādās
depozītdarījums. Vispār jautājums par abstraktu vai Kauzālu
vērtspapīru pilnīgi atkrīt konkrētā gadījumā, jo taču prasība
celta pret šī vērtspapīra parādnieku (izdevēju) un, tā tad, parādnieks (atbildētāja) var šo vērtspapīru apstrīdēt, ceļot visus
iebildumus pret prasītāju, ar kuriem atbildētāja domā pierādīt
šī vērtspapīra s i m u 1 ā t ī v о (nevis fiktīvo, kā nepareizi aizrāda Tiesu Palāta) raksturu, t. i. atsaukties uz to apstākli, „ka
depozītdarījums patiesi nav ticis noslēgts starp partiem". Bez
tā, atbildētāja varēja atsaukties arī uz to, ka tas kauzālais darījums, kas īstenībā bijis noguldījumu zīmju pamatā, proti īres
līgums, patiesi atkritis kā apstrīdēts no 3. personas, t. i. bij.
Kr. Ārējās tirdzn. bankas likvidācijas kommisijas, aiz tā f i kt ī v ā rakstura. Šai ziņā Tiesu Palāta konstatējusi: 1) ka depozītdarījums, uz kura būtu varējis dibināt minētās noguldījuma zīmes, starp partiem nemaz nav noticis, bet gan noticis tikai īres līgums starp atbildētāju un Kr. Ārējo tirdzn. banku;
pie tam, īres naudas samaksas vietā, un pie tam par visu īres
līguma laiku, izīrētāja likusi atbildētāju izdot prasītājai minēto
noguldījuma zīmi (kopā ar čeku) uz to kopsummu un ar tiem
pašiem samaksas termiņiem; 2) ka pats īres līgums ticis
vērsts uz to, lai paralizētu Kr. Ār. tirdzn. bankas immobila
piespiedu (pēc 1921. g. 20. aprīļa likuma un to papildinājumiem)
likvidāciju un tā tad atzlstams par fiktīvu un spēkā neesošu
saskaņā ar Civ. lik. 2922. p. un 1916. g. 3. jūlija likumu; 3)

Dažādi tirdzn. ties. iaut.

\\2

—

ka prasītājai par visu to bijis jāzina. Pievestie Tiesu Palātas
konstatējumi un viņas slēdzieni par zināmu darījumu simulātīvo un resp. fiktīvo raksturu attiecas uz lietas faktisko pusi
un nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā.
(1928. g. 11. maija spr. Nr. 609, Banque Generale pour le Commerce
Etranger pr. I. pr. Latvijas privatbanku.)
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Tiesu Palāta konstatējusi, ka 1918. g. 22. februārī mirušā
E. S. mantojums tanī pašā gadā ir pārgājis uz nelaiķa mantiniekiem: sievu ar dēlu; atzistot, ka nelaiķa mantojums, kä
sastāvošs по Jaunlatgales aprinķī, Kaeanovas pagastā atrodošās zemes gabala, uz Nod. nol. 202. p. 2. pkt. un 203. p;
j . pkt. pamata nav apliekams ar mantojuma nodokli, Tiesu
Falāta nākusi pie pareiza slēdziena, ka šinī gadljuma soda
nauda par mantojuma nelaikā pieteikšanu nav цетата: по tā,
кa mantinieki nebija pārsūdzējuši Apgabaltiesas lēmumu, ar
kuru viņiem bija uzlikts mantojuma nodoklis, izriet tikai tas,
к а šis lēmums kā likumīgā spēkā gājis viņiem ir jāpilda, bet
likumīgā spēkā nāk tikai lēmuma rezolūtīvā daļa, bet ne lēmuina motīvi; ar to atkrīt kasācijas sūdzībā pievestais Tiešu nodoklu departamenta priekšstāvja uzskats, it kā ar to, ka manlinicki laiduši spēkā nākt Apgabaltiesas lēmumam, viņiem ar
to pašu būtu jānes arī sekas par mantojuma novēlojošo pieteikšanu.
(1929. g. 12. decembra spr. Nr. 535, Sīļu 1.)
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Dažadi dzelzceļu noteikumi.
Tiesu Palāta, pievicnojotics Apgabaltiesas sprieduma
motīviem, prasību apmierinajusi Ls 1188.— - apmērā uz tā pamata, ka 1) prasītājam nav jānes maksa par izdcvumiem, kas
tikuši izsaukti ar preču pārvadāšanu no Toryakalna uz Rigas
Krasta staciju, kādēļ prasītājam nav jāmaksā vedummaksa par
preču pārvadāšanu по Torņakalna līdz Rīgas Krasta stacijai,
par vagonu aizturešanu Rigas Krasta stacijā un nezinamais
blakus nodoklis; atbildētāja arl nav pierādījusi ar aktiem to
maksu, kādu viņa aprēļdnājusi par lieläko svaru; 2) ka atbildētaja nav papildu pierädljusi (ar muitas kvītīm) II postenī aprādīto siimmu par muitas izdcvumiem; piespriezamä csot arl
III postenī parcdzetfi pärmaksa, jo albikkUi.iai nav tiesibas
prasīt atlīdzību par muitas a£entufu (muitas formalitatu) izpildīšanu tripēc, ka atbildctāja nav uokartojusi muitas formālitātes preču īpašnieka vieta, kādas preces vispār nebija muitojamas; sakarā ar to apmifcrināma arī prasība dēļ atlīdzības atmaksas, kādu atbildētāja pieprasljusi par vagonu pārkraušanu
muitas interesēs, jo šādu pārkraušanu atbildētāja izdarījusi tikai, sekmējot muitas resora kontroles darbību; 3) ka atbildētāja nav pierādījusi, ka Lietuvas nodokļi būtu tikuši piedzīti likumīgi pēc tarifiem; 4) ka miežu svara iztrūkums pierādīts ar
dzelzceļa agenta atzīmi uz preču zīmes, kaut arī akts nav sastādīts.
Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Nav strīdu lietā par to, ka prece tikusi adresēta uz Tor
yakalna staciju; ja arī tai stacijā muitas nav, tad tomer no atbildētājas atkarājies muitas formālitātes likt izvest attiecīga
pierobežas stacijā; bet ja atbildētāja lieki nosūtījusi preces uz
Rigas Krasta staciju, tad vinai nav tiesibas prasīt vedummaksu par šo lieko ceju (Senāta spr. 1931. g. Nr. 829, 581).
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Līdz ar to atkrīt arī atbildētājas tiesība prasīt atlldzību par
vagonu aizturēšanu Rīgas Krasta stacijā, kā arī par „nezināmo nodokli". Kas sevišķi attiecas uz posteni par svara starpību, tad Tiesu Palāta pareizi aizrāda, ka dzelzceļa atzīmi uz
preču zTmcs gan var pieņemt kā pietiekošu pierādījumu p г е t
dzelzceju, bet ne dzelzceļam par labu. Atbildētājas pievestie
Kr. Dzelzceļu lik. 60. p. un Tarifa 10. § nemaz nerunā par
svara noteikšanas kārtību.
Atbildētājas picvestais Senāta
spr. Klcina lietā (23, 263) zīmējās uz jautājumu par prcču apzīmējuma izlabošanu preču zīmēs un tam nav kopēja ar tagad izspriežamo jautājumu. Jautājumā par muitas aģentūru,
Senats jau savos 1925. g. spriedumos (Nr. 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400) noteikti paskaidrojis, ka dzelzccļiem sevišķa atlīdzība pienfdcas vienīgi tikai par pozitīvu preces nomuitošanu,
jo tikai šī darbība būtu izpildāma tieši preču īpašnieka interesēs un dzelzceļš, šādu darbību izpildot, būtu rīkojies kā preču
īpašnieka komisionārs. Šai zinā jau Apgabaltiesa atraidījusi
prasības dalu par Hpostenī aprādfto pārmaksas atmaksu un
proti uz tā pamata, ka dzelzceļš pareizi piedzinis, muitas uzdevumā, zīmognodokli, nodokli par statistiku un par plombām,
kādas summas atbildētāja pierādījusi ar attiecīgām muitas kvītīm. Turprctim III postenis zīmējas uz sevišķu atlīdzību taisni
par muitas formālitātu nokārtošanu un taisni šāda atlidzība
dzelzceļam pati par sevi nepienākas; neatkarīgi no tā, runā
esošā prece vispār nebija nomuitojama, kādēl vicn jau atkristu nomuitošanas darbība. Jautājumā par Lietuvas no
dokla picdzīšanu Tiesu Palāta aizrāda, ka atbildētāja nav viņai noteiktā papildu tcrmiņā iesniegusi tiesai attiecīgās ziņas
un pierādījumus minētā nodokja iekasēšanai. Par to, ka nevis
viņai, bet prasītājam, esot bijis jānoskaidro minētais jautājums,
atbildētāja pirmo reizi runā tikai savā kasācijas sūdzībā. Bez
tā, lūdzot dot vinai termiņu aprādīto pierādījumu un ziņu
sniegšanai, atbildētāja pati jau atzīst, ka taisni v i ņ a i šādi
pierādījumi un ziņas bija jāiesniedz. Atbildētājas minēto noteikumu nedz Latvijas-Lietuvas konvencijā (Lik: kr. 23, 81),
nedz Rīkojumā Nr. 100 („V. V." 25, 27) 28., 29. §§ nav; par
nupat pievcstiem 28., 29. §§ vispār minētā Rīkojumā nav runas. Pretēji atbildētājas paskaidrojumam, Apgabaltiesa nebija
tais domās, it kā attiecīgā nodokļa iekasēšanas fakts jau esot
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pierādīts. Taisni otrādi, Apgabaltiesa noteikti aizrāda, ka atbildētāja nav pierādījusi, ka nodokli būtu piedzīti u z
s p ē k ā p a s t ā v o š o l i k u m u un t a r i f u
nosacījum i e m. Ka taisni dzelzceļam jāpierāda Lietuvas tiesība piedzīt minēto nodokli, atzinis Senats savā 1931. g. spriedumā
Nr. 581 (pkt. 8.). Nepamatots ir aii atbildētājas aizrādījums,
ka Tiesu Palāta nepareizi esot atzinusi prasītāja prasības posteni par vagonu preču pārkraušanu muitas formālitatu izpildīšanai. Atbildētājas Šai ziņā pievestais Senāta spriedums
Viškāna lietā (26, 74) nav šai lietā pieinērojams jau tāpēc vien,
ka runā stfivošā prece nebija nomuitojama (sk. Senāta spr.
31, 22 pkt. 7.). Neatkarīgi no tā, pec Tarifa 79. §, 7. pkt. papildu nodoklus (maksājumus) dzelzceli ņem par pārkraušanu
tikai tad, ja pārkraušana notiek „no viena sliežu platuma vagoniem o t r a s l i e ž u p l a t u m a vagonos". Atbildētāja
pat neapgalvo, ka šāds pārkraušanas veids bīitu noticis runā
stāvošā gadījumā. Kas beidzot attiecas uz IX posteni, tad, kā liekas, atbildētāja, atsaucoties uz 1890. g. 14. oktöbra Bernes
Konvencijas 41., 44. р. р., nerēķinās ar minētās Konvencijas
pamatnoteikumiem par dzelzeeļu atbildību (30. p. 1. d.). Pēc
30. p. dzelzceļš ir atbildīgs pēc turpmākos pantos pievestiem
noteikumiem par zaudējumiem, kas cēlušies, nozaudējot preci
pavisam vai daļu no tas, vai par preces bojāšanu no tā brīža,
kad preces pieņemtas pārvadāšanai līdz viņas izdošanai, i z nemot gadījumus, kad viņs
var
pierādīt,
kad zaudējumi
c ē l u š i e s aiz tās
personas
v a i n a s, kurai pieder rlcības tiesība par preci vai aiz tādu
viņas prasību izpildīšanas, kas nav tikušas izsauktas kādas nebūt dzelzceju vainas dēļ, vai aiz precēm piemītošām īpašībām
vai trūkumiem, vai kas cēlušies aiz ārkārtīgiem apstākliem
(sk. arī Kr. Dzelzc. nolik. 102. р.). Та tad pēc pievestā vispārējā principa, dzelzcelam, kas atseviškā gadījumā atrod, ka
viņš, izņēmuma gadījumā, n e b ū t u atbildīgs par preču zaudējumu, noteikti, ekskulpācijas ierunā, jāpierāda tie izņēmuma
gadījumi, kas viņu no atbildības atsvabinātu. Atbildētāja pat
nav šai lietā atsaukusics uz minētiem izņēmuma gadījumiem.
Atbildētājas pievestais 41. р. paredz sevišķu gadījumu, kad
zaudējums nodarīts no dzelzceļa ar ļaunu nolūku vai acimredzamas dzelzceļa nolaidības dēļ; šais gadījumos var praslt
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Dažadi dzclzc. noteikunii.

„pilnu atlīdzības izmaksu". Tā tad tur var praslt p i l n o in
t e r e s e s a 11 ī d z ī b u. Ar to, saprotams, nav aizskarts atbildētājas pamatprincips pēc pievestā 30. р. Pie tam, 44. pki,
uz kuru arl atsaucas atbildētāja, zīmējas uz tiem gadījumiem,
kad dzelzcelš atbild neskatoties uz to, ka preču rīkotājs preces jau sanemis un vedummaksu samaksājis; tā tad šim gadīiiimam nav nekā kopēja ar runā stāvošo gadījumu.
(1933. g. 23. nov: spr. Nr. 45, Movšona pr. 1. pr. Dzelzceju virsvaldi.)
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Latvijas Hipotcku bankas statuti.
18.
Kā parcizi Tiesu Palāta aizrāda lēmuina motīvos, par
sludinäjuma neievietošanu vietējos laikrakstos saskaņā ar
Latv. hip. bankas statutu 18. p. būtu varējusi sūdzēties vienīgi
tikai Latvijas Hipotēku banka, kura tomēr, kā nenoliedz ari
prasītājs, nekādu sūdzību par to nav cēlusi. Pretēji sudzētāja
domām, Tiesu Palāta atsaucas netikvien uz to, ka Latvijas Шpotēku banka nav 1 ū g u s i ievietot sludinājumu vietējos laik
rakstos, bet ari uz to, ka tā n a v s ū d z ē j u s i e s par slu
dinäjuma neievietošanu vietējos laikrakstos. Ja patiesi sfidzētājs būtu uzskatījis sevi par ieinteresētu sludinājumu ievietošanā arī vietējos laikrakstos, viuš ne tikai bfitu varējis laikā
pieprasīt tq uz Latvijas Hipotcku bankas rūķuia, bet, bez tarn,
по sūdzētāja būtu atkaräjies, saskaņā ar Civ. proc. nol. 1290.
p. 2. d., pašam iespiest sludinājumu uz sava rēķina.
(1933. g. 26. okt. spr. Nr. 2312, Spruksta 1.)
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prioritāte 64, 65.
privāts testāments 96.
priviliģēts testāments 96.
procedūra, novērtēšanas 45.
procenti 5.
profesija 67.
prombūtne 8.
publiskas tiesības 104.
punkts, pieņemšanas 3.
pusbrālis 17.
R.
Rakstiska forma 54.
raža, dienesta zemes 103.
reāla daļa 8.
reālnasta 23, 24.
reģistrēšana, sabiedrības 67.
regresa tiesības 109.
rektapapīrs 111.
res judicata 62.
rezolūtīva dala, lēmuma 113, r. nosacījums 30.
rezultāts, darba 70, pārbaudes r. paziņošana 27.
rīkojums, priekšsēdētāja 21.
risks 11.
rfipniecības uzuēnrums 67.
S.
Sabiedrība, atklāta tirdzniecības 67, pilna tirdzni.ecības s. 30,
s. reģistrēšana 67.
sadalīšana, ienākumu 25, lietošanas s. 95, konkursa masas s. 23,
naudas' s. 63, 65.
sadārdzināšana, būvprojekta 55.
saistība 68.
sakari, miesīgie 47.
sapulce, kreditoru 25.
sargs 35.
saskaldīšana, prasības 36, 107, 108.
satiksmes līdzeklu darbinieks 73, s. līdzekļu uzoemums 73.
satikšanas tiesības 22.
sēde, konkursa valdes 25.
separatists ex jure crediti 24.

—
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scrvitüts, personīgs 89.
sētnieks 51, 101, s. dzīvoklis 101.
sieva 96, 100, s, pienakums uzturēt vīru 96.
simulatīvs 111.
skaldīšana, atzīšanas 18.
sliedes 35.
sludinajums 110, sl. laikrakstos 118.
socialas apgādības iestāde 41.
sods,_līguma 5, s. nauda 4, 113.
solidāri 18.
solvendi causa 30.
speciālkonkurss 22, 23, 65.
spēks, sprieduma alimentu lietās 108.
sprieduma atpakaļizpildīšana 61, spr. spēks almentu lietās 108.
strādnieks 12, akorda str. 72.
strīda pret pretenziju atspēkošana prasības ccļa 26.
snbjckts, tiesību 84.
sūdzība, apellācijas 107, blakus s. 20.
svars 114, sv. iztrūkums 114.
svešs pienākums 12.

Šķērslis pierādījuma pārbaudīšanai 19.
šķira, pretenzijas 27.
T.
Telpas 100, veikala t. 4.
termiuš, apellācijas 20, maksāšanas t. 56.
testāments 15, 24, t. forma 96, privātais t. 96, priviliģētais t. 96,
zemnieka t. 96.
rēvs, ārlaulības bērna 95, t. uzturēšanas pienakums 96.
ticamība, liecības 58.
tiesu hipotēka 63, t. izpildītājs 13, 110, t. kompetence 104, t.
lēmums 20, t. lēmumi konknrsa lietās 28.
tiesību aizskarums 59, atdalīšanas t. 24, īpašuma t. 90, ķīlu t. 99,
mantiskās lictošanas t. 88, namsaimnieka izvēles t. 102,
pārvaldīsanas t. 86, paturēšanas t. 62, publiskās t. 104, reg-;
resa t. 109, satikšanas t. 22, t. Subjekts 84.
ticsiska interese 12.
tirdzniecības atklāta sabicdrība 67, t. pilna sabiedrība M).
tirgotājs 67.
tirgus cena 12.
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traucēšana, miera 21.
traucēta valdīšana 6.
trešā persona 61, tr. personas pieaicinašana 109.
turētājs 6.
turpmāka prasība 107, 108;
U.
Universālsukcesija 68.
uzmanība 35.
uzņēmējs 72, 81.
nzņēmums 97 u. grāmatas 36, u. parads 36, u. pareja 68, u.
pārvēršanos 68, rūpniecības u. 67, satiksmes hdzeklu u. 73.
uzraudzība 43.
uzrēķins, valsts kontroles 104^
uzteikšana, darba 71, iepriekšēja u. 51.
uzticības persona 43, 75, u. princips 31.
uzturēšana, mātes 48, u. pienakums 41, sievas u. pienakums
pret vīru 96, tēva u. pienakums 96.
uztura nauda 48, u. prasība 107, 108.
uzufrukts 84, 85.
V.
Vadītājs, darba 43.
vagona aizturēšaina 114, v. parkraušana 114.
vaina 10, 52, 59, 81, 116, jaukta v. 52.
vairakums, balsu 8.
vajadzība 100, adekvāta v. 101, patiesa v. 100, 101.
valde, konkursa 22, atlīdzība, konkursa v. 23, konkursa v.
sēde 25.
valdīšana, mantinieka 15, trauceta v. 6, traucetas v. atjaunošanas prasība 7, 15.
valdītājs, netiešais 6.
valsts ienākums 32, v. ierēdnis 104, v. kontroles uzreķins 104,
v. zemes fonds 39.
varbūtība 47.
vecākais 22, 41, v. atlauja 69.
vedummaksa 114.
veikals 50, 100, 101, v. gramatas 20, v. telpas 4.
vekselis 30, 36, 62, 67.
vekseļņēmējs 79.
vērtības pieauguma nodoklis 45, 63.
vērtspapīrs 111, abstrakts v. 111, kauzals v. 111.
veselības bojājums 51, 80..

—
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vienāds pamats 98.
vienība, hipotēkāriska 101, nedalāma v. 101.
vieta, darba 72, dzīves v. 9, pagaidu darba v. 77
vietnieks, klusais 92.
virsstundu atlīdzība 52, 71.
virsvalde, baznīcas 86.
vīrs 76, 96, 100.
Z.

Zaudējums 10, 61, 116, z. atlīdzība 22, z. atlīdzības prasība
3, 80.
Zeitlphnvertrag 70.
zcme, cilts 17, dienesta z. raža 103, z. grāmatas 101, piešķirta
z. 17.
zemnieka testaments 96.
zīme, brīdinājuma 35, noguldijuma z. 111, parāda z. 36, precu
z. 115.
zīmogmarku dzešana 34.
zīmognodeva 34.
zīmogsods 34.
zvērināts kurātors 58.

—
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Likumu raditajs.
X sēj., b u r t n . № №

1.—3.

1928. g 6. jun. lik. par nekustamas mantas
atsavināšanu (L. kr. 129).
16. — 45.
1923. g. 29. maija lik. par
nekust. mantas piespicdu
atsavināšanu valsts vai sabiedrības vaiadzībām (L. kr. 59)
— 83, 91.
Latvijas Hipotēku
bankas statüti (L. kr. 1924. %.
Nr. 128).
18. — 118.
Ev.-lut
baznīcas lik. (Kr. Lik. кор. XI
sēj. 1. d.) — 88.
Latv. ev.-lut.
baznīcas satversme.
30. — 93.
39. — 84.
40. — 85.
41. — 85, 90.
42. — 85, 90.
43.
90.
48.
85.
VI nodal. — 93.
1928. g. 14. apr. noteik.
par ev.-lut.
baznīcas stāvokli (L. kr. 182)
— 83, 85.
Rigas
biržas
parašas.
i p '. pic/. — 77.
1928 :. 13. apr. lik. par U. — 12.
sociālo
Latgales
[iidibu (L, kr. 73).
Civillikums (Kr. Lik. кор. X
i
II. 12.
sej. 1. d.).

Agrār. ref. lik.
i dala:
3. |). „b." pkts — 39, 40.
in. p. — 40.
НЛ6. g. 3. jun. lik. par to
darfjumu
iiniillēšanu, kurus paradnieks
hoslēdzis kreditoriern
par
[aiinu (Civ. proc. nol. VI picl.,
[932. g. izd.) — 98, 111.
1927. g. 1. jun. lik. par algotu. darbinicku
ipdrošināšanu nelaime's un aroilu slimības gadljumos (L. kr.
91.).
13. - 77.
■I. - 77.
[06. — 76.
I I ' . - 76, 112.
Pārgrozījuml Likumā par
algotu darbinieku
BpdroŠināšanu nelaimes un slimfbas .uadljumos (L. kr. 203.
1929. g).
13. p. 2. picz. - 77.
1932. g. 15. febr. papild.
pie Lik. par algotu darbi
nicku
ipdroSInāšanu nelaimes un sli—
mības eadīj. (L. kr. 47).

—
531. — 15.
602. — 608. — 91.
691. — 16.
692. — 15, 16.
1063. — 16.
1140. — 17.
1246. — 16.
'
Latvijas
Civīllik. (Vict. lik: кор. III d.).
8. — 96.
29. -гт 95.
165. — 47, 48, 95.
209. - 41, 42, 48, 49, 96.
360. — 6.
626. — 6, 7.
708. — 89.

811. — 101.
812. — 101.
855. — 49.
873. — 101.
874. — 101.
927. р. 1. piez. — 101.
928. — 8.
934. — 7.
1261. — 89.
1306. — 24.
1320. — 24.
1462. — 96.
1493. — 99.
2012. — 97.
2060. — 96, 97.
2091. — 96. 97, 109.
2620. — 7, 8.
' 2681. — 8, 9.
2922. — 98, 111.
2941. — 49, 50.
2951. — 97, 98.
2953. sek. — 53.
3066. — 9.
3057. — 9.
3081. — 8.
3088. — 8.
3111. — 92.
3172. — 51.
3284. — 4.
3288. — 81.
3304. — 9, 10. 11, 59.
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3306. — 56.
3320. — 5.
3378. — 5.
3426. — 5.
3439. — 10.
3440. — 10.
3441. ._ 4, 51, 52.
3443. — 10, 59.
3444. — 3, 4,-5, 6, 81.
3447. — 81.
3449. — 4.
3450. _ 4.
3457. — 52, 53, 54.
3542. — 5.
3546. — 98.
3547. — 98.
3579. — 37, 38.
3625. — 8.
3627. — 8.
3734. — 11, 12.
3868. — 11.
3886. — 12.
3934. sek. — 11.
4029. — 99.
4173. p. 1. piez. — 12.
4192, — 12.
4207. — 12.
4226. — 6.
4236. — 81.
4260. — 81.
4472. — 54.
4473. — 54..
4520. — 13.
4522. — 13, 14.
Civīlprocesa nolik. (1928. ff.
red.).
1215a. — 65.
1400. p. piel. 5, 6 pp. — 65.
1890. — 65.
1899. p. piel. 22. р. 41. pk.—65.
1932. ff. izdcv.:
1.(1.)
103, 104, 105.
6. (4.) - 105. 106.
25. (17.) — 28. (21.) — 60.
102. (81.)
— 18.
104. (8112.) — 18, 19.
106. (82 .) — 58.

—
и н,
106. 107.
135. (102.) -- 58.
181. (129.) -- 47.
-- 48, 102.
196. (142.)
tt
'.;". (161 .) 107.
377. (273.) -- 107, 108.
154. (366.) -- 19, 58, 59, 60.
(368.) -- 19, 59.
554. (466.) -- 19, 20.
(»75. (584.) -- 60, 61.
i 13.(613.) -- 28.
715. (615.) -- 28.
i il.(655.) -- 109.
816. (711.) -- 52, 77, 78, 110.
859. (748.) -- 20.
867. (756.) -- 20, 21.
875. (763.) -- 21.
897. (784.) -- 905. (791.) —28.
907. (793.) -- 21, 22, 109.
(812.) -- 61, 62.
930. (813.) -- 52.
1021. (895.) -■ 62.
1262. (1117.) — 109, 110.
1288. (1147. 1869.) — 110.
(1149.) — 118.
[290.
(1871.)
1293.
— 63, 64.
(1784.)
ISÖ7. (1163.) — 32.
[308. (1877.) — 22, 23.
1312.
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88. (27.) p. — 25, 26, 27. 28.
89. (28.) p. — 25.
90. (29.) p. — 26.
92. (31.) p. — 26, 27.
96. (35.) p. — 27.
97. (36.) p. — 24, 66.
1407. (1292.) — 27, 28.
1408. (1293.) — 27, 28.
1676. (146029a.) sek. — 19.
1683. (14603G.) — 28. 29.
VI piel. — 98, 111.
1922. g. 24. marta lik. par
darba laiku (L. kr. 74).
2. — 74.
7. p. piez. — 54.
8. — 72, 73.
17. — 70, 71.
18. — 71, 72. 73.
19. — 43, 44, 73, 74, 75.
1930. g. 23. dec. papild. lik.
par
darba laiku (L. kr. 194)
70,
71.
1923. g. 4. okt. noteikumi
par
darba laiku pasta-tel. un telefona darbin. (L. kr. 135).
1. — 74.
1316. (1880.) — 63.
1923. g. 13. sept. noteik.
— 32.
par
1319. (1173.) — 63.
darba
laiku dzelzscela darbin.
1320. (1881.) — 63.
(L. kr. 123).
1357. (1215a.) — 65.
2.
— 74.
I35S. (IN90.) — 22, 23, 62, 63,
Rfipn.
64, 66.
darba lik. (Kr. lik. кор. XI sēj.
1365. (1892.) — 63.
2. d. 1913. g. izdev.).
1396. (1899.) I). piel. (V piel.) —
46. — 69.
22. 2.1.
48. — 54.
5. (5.) p.
23, 64, 65, 66.
53. — 70.
(.. ((..) p. 23, 65, 66.
95. — 54.
12. (12.) p. - 23, 65, 66.
98. — 54.
I / . (17.) |). - 28.
is. (18.) p. -- 28.
1919. g. 27. okt. noteik. par
ev.-iut.
i". (19.) i>. — 27, 28.
draudžu padomēm („V. V." Nr.
79 (18 ) pp. sek. — 58.
61) — 83, 84, 89.
(22.) p. - 23, 24, 25, 66.
23, 24.
1. — 84.
( •:..) p.
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10. — 84, 93.
1919. g. 23. sept. ņag. not.
12. — 84.
par ev.-lut.
Dzelzcehi noteikumi:
konsistorijām („V. V." Nr. 47).
Vispār. dzelzsceļu nolik. 3. — 84, 85.
(Kr. Lik. кор. XII sēj.
1922. g. 5. janv. noteik. par
1. d.).
Vidzemes ev.-lut.
60. — 115,
konsistorijas likvidēšanu (L. kr.
102. — 116.
4.) — 85.
1927. g. 21. jūn. dzelzsceļu
Bernes 1890. g. 4. okt.
lik. (L. kr. 127.).
Konvencija.
97. — 100. — 80.
30. — 116, 117.
97. — 80, 81.
41. — 116.
101. — 107. — 80.
44. — 116, 117.
108. — 112. — 80.
1921. g.
114. — 81.
konvencija
starp Latviju un Lie115. — 81.
tavu par tiešu pasaž. un pre136. — 80, 81.
ču dzelzsc. satiksmi (L. kr.
137. — 80.
1923. g. Nr. 81) — 115.
150. — 35.
1931. g. 28. maija Valsts
Dzelzsceļu tarifs.
kontroles
revīzijas reglaments
10. § — 115.
(L. kr. 107).
79. § 7 . p. — 116.
49. — 105.
1924. g. 16. jtin. lik. par f>7. — 105.
telpu
1923. g. 31. marta lik. par
īri (L. kr. 91.) - 99, 101.
nckust. īpaš.
27. — 99.
korrēborēšanu sakarā ar agr.
32. p. 1. p. — 56.
rcf. lik. (L. kr. 41.).
4. p. — 55, 56.
1. — 39.
7. p. — 100, 101, 102.
8. p. — 101, 102.
1921. g. 1. febr. lik. par
32. p. 2. piez. — 102.
laulību (L. kr. 39.).
34. — 56, 57.
56. — 22.
1924. g. 10. jīīn.- instrukcija Nodevu nolik. (Kr. Lik. кор. V
pie lik. par telpu
sēj.).
īri („V. V." Nr. 154).
202. — ИЗ.
8. — 57.
203. — 113.
1931. g_. 29. sept. papild. 11-215. — 113.
243. — 32, 33.
kuma par
269.
— 32.
katedrāļu piešķiršanu Latv. ev.
tut. bīskapam un katoļu bī1916. g. 3. jtll. lik. par
skapam (L. kr. 192.) — 82, tirdzn. un rupn. uzņemumu par83, 84.
eju u. t. t. — 36, 37, 38, 68.
5. — 86, 87, 90, 94.
3. — 36.
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(1925. g. izd.).
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Kurzernes
Zemn. lik.
130. — 97.
132. — 137. 134. — 96.
Rīkoj. par
Zimognod.
90. — 34.

—
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X sēj. 1-—3.

burtn.

Spriedumu rādītājs
pēc lietu
. . .„
Nr.
609.

nosaukumiem.

Lietas noSaukums.
1928. g.
Lpp.
Banque Generale pour la Commerce Etrangere —
Latv. Privātbanku
109, 112
1929. g.

170.
207.
535.
1116.
447.
1119.

Mulerak — Gulbi
Mūsiņa — a. s, „Feniks"
Sllu 1

108
68
113

1930. g.
Kulnieka — Kulnicku
Laču im Gudkovskas — Johansonu
Tomson - - Pētersonu

96
100
108

1933. g.
923
99.
112.
726.
973.
936.
2006.
743.
505.
2051.
836.
859.
2131.
179.
1823.
106.

Adno — Dzeļzceļu virsvaldi
Amerika — Eriņu
Andrejevskas — Kalinovu
Apinis — Bērziņu
Belševiča — ülizdu
Biuka — Visp. apdroš. sab. nclaimes gadījumos .
Bulvina — Liepājas pilsētu
Cerkalovas — Krioppiem
62,
Doma baznīcas — Doma väcu draudzi . . . .
Dzeguzes — Vestermani
Erdmana — Meiern . . . _
Finanču ministrijas — Matuzeli
a. s. „J. Finkelsteins" maksātnespējas 1
Freiberga — Dzelzceļu virsvaldi
Galēja — Mīlmani un Grigalu

95
106
59
40
56
71
78
52
79
94
13
21
6
28
19
98

—
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Lpp.

Nr.

70. „Goldšmidt &. Со"
,.M. S. Hiršman" . . . .
u r ā v e r a — Buksi
i. Gričeviča — a. s. „Latbus"
0. Ievina — b-bu „Straume"
1059. Ivanova — Šteinu
787. Jankeloviča nek. īpašuma pārdošanas 1
'2. Johansona — Johansons
1940. Kaķa 1
. .
1881. Kampenhauzena — Heymerinku
212. a. _s. „Kiršner & Meijer" 1. . ._
24,
"'•)4. Klasona — Latv. linkopju centralo savienību . .
878. Klinšu — Kalniniem
165. Koncha — Knoch
2504. Krēvica — Štālu
37. Kriev. — Balt. lopu produktu izmantošanas a. s,
— Fri.dmani un Klimu
' i(:4. KrūmLna — Kreslovski
' 193. Kuģa — Abramoviču
939. Lāča — Tērvetcs pagf. sab
li)7. Lam u. c. — Celmu u. с
3835. Latv. Hipotēku bankas — Mēru
967. Latv. patērētāju b-bas savi.enības — Latv. zirgu
pasta b-bu
. . .
*H)2. Lazdina — Filingeru
956. Lazdina — b-bu „Monrepo"
182. Leonovas — Stradiņu
. . . . . . . . . .
!56. Llbesmaņa — Michelsonu
20,
Hi54. Ljačinskis — Bružu
1055. Ludvigs un Kimmeļa — Ostrouchovu
18. Lukasa m. m. — Oijer
898. Madrevičs — Neibutu un Bckuru
'•>'(>. Michlina — Compagnie Generale Transatiantique
45. Movšona — Dzclzceļu virsvaldi
Ī0. Natansonu — Vcisu
i '. Noseloviča — Rīgas pilsētu
934, Ormanis — Ormani
885, Ozolinu — Meisteriem
IVn.üerota — Ozoliņu
i
Prancans — Prancans
lf»l
I'iisscls —■ Zeķīti u. с
Kancāns ■ Vinčiem un Rancāniem
i '

l.'.in■•;! -

i

Buksi

l'.n. h biis „Raža" — Lietavieti
i 'i.lm.i
Pev/.neru un Gu.tkinu
kl«as pilsētas
l'nri

12
19
72
44
69
23
9
105
29
45
75
12
22
18
98
107
73
42
49
99
57
51
12
21
21
102
101
54
34
74
117
58
31
49
18
106
15
61
16
19

20
54
50

—
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Lietas
Nr.

931.
1383.
2715.
47.
1939.
39.
2312.
89.
2894.
80.
857.
916.
895.
897.
887.
297.
892.
768.
2548.
935.
1896.
976.
1072.
62.
996.
1910.

Lpp.

Romanu — Lindbergu
62
Silovas & Vaišlas — Paulinicm
17
Skujiņa 1
66
Skultes — Skulti u. с
6, 8,
9
Slaktera 1
64
Sniķera — Lissus
30
Spruksta 1
110, 118
Stirnas — Lapiņ
97, 109
Šakalina — a. s. „Lignum"
71
Šmidta — Fišericm un Miciti
96
Teika m. m. — Teika
.
7
Tencsa — Dzelzccļu virsvaldi
81
Timbara — Veibeli
48
Traubergs — Traubergs
22
Tukuma apr. pasvaldlbas — Tukuma diakonisu
slimnlcas b-bu
7
Ullai — Frišenbruderu un a. s. „Stars" . . . .
38
Ulmana — Dzelzceju virsvaldi
35
Valdus — Aldermaniem
60
Veisis — Sīlis
58
Vietalvas pag. sab. Pauliņu u. с
14
Višnikofa — a. s. „Jugla"
11
Vītolina — Bačkinu
21
Zaķis — Ruiga un ßalodi
'95
Zelmcna — a. s. „Daugava"
67
Zemkopības ministrijas — Buneri
104
Žabas nek. īpašuma pārdošanas 1
33
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X sēj. 1.—3. burtn.

Spriedumu rāditājs
l i e t u numerācijas kārtībā.
Lietas №

Lappuse

1928. g.
609
109, 112
1929. g.
170
207
535 .

108
68
113

1930. g.
447
1116
1119

100
96
108

1933. g.
37
39
45
47
50
62
70
80
89
99
106
107
112
165
179
182
212
288
• 297

98
30
117
6, 8, 9
44
67
12
96
97, 109
106
98
49
59
22
28
21
25, 45
54
38

Lietas №

Lappuse

361
505
726
732
743
768
787
805
812
836
848
850
857
859
878
885
887
892
895
897
898
916
923
931
934
935
936
939
956
959
962
967
973
975

61
62, 79
40
19
52
60
23
106
31
13
15
16
7
21
12
18
7
35
48
22
34
81
95
62
49
14
71
42
12
20
51
57
56
50

—
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21

2051

72
104
102
101
69
95
19
17
19
29
11
33
64
78
74

2131
2256
2312
2464
2493
2504
2548
2570
2715
2771
2822
2835
2894
2904
2940

Lappu:

94
6
20, 21
110, 118

Grämatu spiest. Vooper. „Grāmatrūpnieks" RīKā, Pils iela N. 14.

107
73
107
58
58
66
54
9
99

71

75
105
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355.
Apgabaltiesa prasību atraidījusi uz tā pamata, ka atbildētāļa parādzīmes izdošanas laikā bijusi nepilngadīga. Tomēr
prasītājs savu prasību dibina nevis uz parādzīmi it kā abstrak
te vērtspapīru, bet gan noteikti paskaidro, no kā īsti parāds,
ко aplīecina parādzīme, izcēlies, proti no atbildētājas ārstēšanas. Apgabaltiesa par paša parāda izcelšanos nekä nerunä
un nepaskaidro, kādēļ viņa nav piegriezusi vērību tam materiāH-tiesiskam pamatam, saskaņā ar kuru parādzīme tikusi izdota, un arī nenoskaīdro, kādēļ parādzīmes pamatā bijtišais
„danjums" nepaietu zem tādiem darījumiem, kuri paši par sevi saistoši nepilngadīgiera arī bez tä, ka tos sevišķi apstiprina
aizbildnis- Atsaucoties uz L. civ. Hk. 354., 356. p. p. Apga
baltiesa izlaiž no acīm 355. p. Nepilngadīga ārstēšanai aizbildņa piekrišana nav nepieciešama, ja ārstēšana patiesi bīja
vajadzīga un neatliekama; par ārstēšanu ārstam vai feldšeram pienākošās atlīdzība nevar atkarāties no pacienta nepilngadības un aizbildņa piekrišanas, ja vien ārstēšanai bijis
kāds panākums, t. i. nākusi nepilngadīgam par labu. Apga
baltiesa nav arī rēķinājusies ar to, ka atbildētājai vispār aizbildņa nav bijis. Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa, neapsverot parādzīmes pamatā esošos apstākļus un no tiem izrietošās jūridiskās attiecības, pielaidusi motīvu nepilnību.
(1933. z. 14. dec. spr. Nr. 983, Dambrjma pr. Melbārdis.)

440.
Tiesu Palata atraidijusi prasitāja praslbu pret mir. K.
D. mant. masu par zaudējumiem, kas tam cēlušies no tā, ka
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starp viņu un atbildētājas aizbildniem noslēgtais līgums par
mant. masai piederošās „Apses" mājas iznomāšanu palicis neizpildīts aiz tā iemesla: a) ka mant. masas aizgādņi mājas
iznomāšanai prasītājam neesot izprasījuši Bāriņ- resp. Pagasttiesas atļauju un b) ka līgumu noslēguši tikai divi mant.
masas aizgādņi, lai gan mant. masai bijuši iecelti trīs aizgādņi.
Pretēji Tiesu Palātas uzskatam, tas vien, ka prasītājs nomas
līgumu slēdzis ar diviem mant. masas aizgādņiem, vēl nepierāda, ka šāds llgums nebūtu saistošs mant. masai, jo aizgādņu
atsevišķa darbība ir saistoša mant. masai, ja vien kāds по
līdzaizgādņiem pret to nav cēlis tiešus iebildumus. Tamdēļ
Tiesu Palātai arī vajadzēja konstatēt, ka trešais aizgādnis
pret līguma slēgšanu по diviem aizgādniem ir protestējis. Bet
šai gadījumā šads trīīkums pats par sevi vien nevar novest
pie Tiesu Palātas sprieduma atcelšanas, jo по lietas ir redzams, ka trešais mant. masas aizgādnis pret to ir protestējis,
un Apgabaltiesa šādu protestu ir ievērojusi. Tādā kārtā, gala
slēdziena zinā, Tiesu Palātas spriedums ir pareizs un nav
iemeslu vina atcelšanai.
(1933. g. 23. nov. spr. Nr. 132, Burka pr. 1. pr. Dambe m. m.)

839.
Tas apstāklis vien, ka prasītājs samaksājis nodokļus, nemaz neizslēdz Tiesu Palātas konstatēto atbildētāja īsto ticību,
valdot zemes gabalu animo domini; šai ziņā prasītājam būtu
tikai tiesības, kādas paredz 4429. p.
(1933. g. 23. nov. spr. Nr. 85, Goldes рГ. 1. pr. Priedīti.)

1048., 1050.
Tiesu Palāta, aizrādot, ka рёс ekspertīzes atbildētājs lielākā mērā izmanto Gaujas īīdeni nekā prasītāja, un proti par
X
U dalu vairāk, nākusi pie slēdziena, ka prasītājas strīdus
īstenībā zīmējas vienīgi uz Gaujas ūdeņa lietošanas neproporcionālu sadalīšanu starp partiem, kādēļ prasības priekšmets
butu varējis tikai novērst tādu neproporcionālu ūdens sadalīšann, bet ne iznīcināt atbildētāja dzirnavas. Šādu Tiesu P a -
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lātas apccrējumu pareizību prasītāja savā kasāeijas sūdzībā
neapstrīd. Tāpēc atrodot, ka tagadējā prasība vērsta tikai uz
to, lai atbildētājs aizbērtu savu kanāli, Ticsu Palāta varēja
aiz šī iemesla vien jau prasību atraidīt kā ncpamatotu tai formulējumā, kādā tā ir celta. Tādēļ atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi, kufi vērsti vienīgi uz Tiesu Palātas motīvu pareizību atspēkošanu. Tiesu Palātas aizrādījumiem uz to, ka
savā tagadējā prasībā prasītājai esot bijis jāpieved adekvāti
līdzekļi pareiza (pēc prasītājas domām) stāvokļa restaurēšanai, picšķirama tikai blakus motīva nozīme, kas nav ietekmējis
Tiesu Palātas slēdzicna parcizību par prasības neparnatotību
tai prasības formulējumā, kādā tā tikusi celta šai lietā. Pretēji prasītājas domām, 1048., 1050. p. p. nekad nav iztulkojami pari par viņu tiešo saturu. Kā pareizi uzsver atbildētājs,
pievestie panti zīmējas vicnīgi uz pašas upes aizdambējumu
im aizsprostojumu, ja ar tādiem ierīkojumiem celtos zaudējumi
vainīgā zemes īpašnieka kaimiņam (1048. p.) vai pastāvošo
dzirnavu īpašniekam (1050. р.). Sakarā ar šo atkrīt arī prasītājas aizrādījums uz to, it kā Tiesu Paiāta nepareizi esot
piemērojusi 1013. р., kurš neesot, pēc prasītājas domām, vērā
ņemams, ja paplašināti iztulkotu 1048., 1050. p. p. Ja nu to
mer šie pēdējie panti n a v paplašināti iztulkojami, tad izrādās, ka Tiesu Palāta varēja atsaukties uz 1013. pantu. Par
īīdens novadīšanu minētie 1048., 1050. p. p. nemaz nerunā, bet
gan par to runā tikai 1055. pants. Tomēr Tiesu Palāta nebija spiesta piemērot arī šo pantu, ja tā atradusi, ka jau principā prasība kā tāda šīs lietas apstākjos atraidāma kā vērsta,
pēc būtības, uz atbildētāja dzirnavu iznīcināšanu, bet ne uz
pdens proporcionālo sadalīšanu starp partiem ira dzirnavām.
(1933. g. 23. tiov. spr. Nr. 104, Vlinkmatia pr. 1. pr. Ziediņu.)
1264.
Prasītāja kasācijas sūdzība izsmcjas ar aizrādījumu, ka
riesu Palāta, nākot pie diametrāli prctēja slēdzicna nckā Apibaltiesa, neesot apsvērusi Apgabaltiesas motīvus, aiz kādlem i)rasītājs visu laiku esot uzturējis savu prasību. Apgabaltlesa esot nodibihājusi, ka „Pīvu" māju pirmais ieguvējs no
r.ci/.ii iiini/;is īpašnieka 1872. g. 3. martā korroborētā pirkša-
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nas-pārdošanas līgumā esot apuēmies prct muižas īpašnieku
Georgu Ion Secku nedz aizmcst, nedz nolaist caur „Pivu" mājas robežām ejošo grāvi un pretējā gadījuma atbildēt par zaudējumiem, kas varetu celtics melderim, un ka šis „Pīvu" māju
īpašnieka picnakums csot pārgājiS arī uz atbildētājicm, bet
muižas īpašnieka ticslbas uz Agrārās reformas lik. 13. p. pamata pārgājušas uz Latvijas valsti, no kuras uz 1928. g. 24.
augustā korroboretā izpirkšanas līguma pamata šīs tiesības
esot ieguvis prasītājs, kā tās muižas dalas (dzirnavu) ieguvējs, ar kuru saistās 1872. g. 3. martā korroborētā līgumā p a r e dzētais picnākums par grfivju uzturēšanu. Pretēji kasācijas
sfidzības iesniedzēja domām, nebūtu pamata pārmest Tiesu
Palātai it kā Agrārās reformas lik. 13. р. neievērošanu un citu
pievcsto Apgabaltiesas slēdzienu neapsvēršanu, jo galu galā
arī Tiesu Palāta nenoliedz p e r s о n ī g a s saistības pastāvēšanu tai nozīmē, kā to domājis prasītājs. Bet Tiesu Palātas
pamatdoma pastāv iekš tā, ka prasītāja lietiskā vara par atbildētāja mājās esošo grāvi varētu izpausties un tikt reālizēta
vienīgi tad, ja prasītājam piederētu z e m e s
grāmatās
ievests servitīīts, un ka prasība, kura izict uz 1 i e t i š к a s
varas reālizēšanu par atbildētāju mājās esošo grāvi (aizbērt
jauno grāvi un iznīcināt aizdambējumu vecā grāvT spaidu kārtā) taisni nevar izrietēt no p u r s o n i g a s saistības, kura
— acumirklīgā stāvoklī — varčtu dot vienīgi tiesību prasīt
servitūta ievešanu zemes grāmatās saskaņā ar Civ. lik. 1264.
p. Prasītājs pats paskaidro, ka par savas prasības pamatu
viņš uzskata 1872. g. 3. martā korroborētā līguma 11. pantu,
kurā paredzēts „Plvu" mājas īpašnieka pienākums nenolaist
grāvi, atbildot pretējā gadījumā par melderim nodarītiem zaudējumiem, bet pa visu lietas gaitu prasītājs pat nav mēģinājis
noteikti paskaidrot, kādā veidā viņš no līgumiskām attiecībām
nodibinājis sev par labu lietiskas tiesības uz grāvi, vai vismaz
kādi apstākļi dod vinam tiesību saistību attiecības par grāvi
izvest spaidu kārtā. Tādēļ, neatkarīgi no Tiesu Palātas pārējiem apcerējumiem viņas spriedumā, jau augstāk apzTmētā
Tiesu Palātas pamatdoma, gala sledziena ziņā, attaisno prasības noraidīšanu, bet šīs pamatdomas atspēkošanai prasītajs
savā kasācijas sūdzībā nav pievedis nckādus paskaidrojumus,
aprobežojoties vienīgi ar atsaukšanos uz personīgu saistību

—

149

—

Latvijas civfllikums.

0

{Civ. lik. 1264. р.), kuru Tiesu Paläta principā nemaz nemēģina noliegt. Ar to atkrīt visi paskaidrojumi prasītāja kasācijas sūdzībā.
(1933. g. 15. decembra spr. Nr. 2541, Ducena pr. 1. pr. Liepiņ.)

2477.

No tagadējās lietas un tai pievienotās lietas Lienes M.
un Annas Z. prasībā pret tagadējās un toreizējās lietas atbildētāju, Alvlni M., redzams, ka pirmajā lietä Liene M. un Anna
Z. cēlušas prasību, kurā lūgušas atzīt par spēkā neesošu mir.
Spriča M. 1918. g. 5. decembrī sastādīto rakstisko prīvāto
testamentu kā runājošu pretim Vidz. zemn. lik. 1013. p. un kā
atceltu ar vēlāko mutisko testamentu. Tai lietā atbildētāja
Alvīne M., neatzīstot prasību, cēlusi pretprasību, kurā viņa
savukārt lūdz minēto 1918. g. 5. decembra taisīto testamentu
atzīt par likumīgu un spēkā stājušos. Apgabaltiesa tai pir
maja lietā pirmprasību atraidījusi un pretprasību apmierinājusi. Tiesu Palāta apstiprinājusi šo Apgabaltiesas spriedurmu
Kasācijas sīidzība netika iesniegta. Tā tad ar tiesas spriedumu galīgi nodibināts, ka minētais 1918. g. 5. decembra testāments paliek spēkā. Pēc tam, tā paša Pētera M. mantošanas
niasa, kura meita, Liene M., kopā ar Annu Z., bija iesniegusi
;uigšā aprādīto prasību, tad nu cēlusi jau tagadējo prasību dēļ
tā paša testāmenta atzīšanas par atceltu ar kādu mutisku
1921. g. rudenī sastādītu testamentu un spēkā neesošu kā runajošu pretim Vidz. zemn. lik. 1013. p. Tiesu Palāta savā taidējā lietā dotā spriedumā aizrāda, ka tagadējā prasības He
ia nav uzskatāma par res judicata abu prasību pamatu nesag

krišanas dēj. Tomēr, vispirms, no tā vēl nemaz neizriet, ka
pirmajā lietā notikušam spriedumam nebūtu nozīmes tagadējā
Iletā izšķiramā jautājumā par to, vai 1918. g. 5. decembra testāments atzīstams par galīgi un absolūti neapstrīdāmu un spēgājušu atbildētāja (tai un tagadējā lietās) par labu. Šai ziM.I iaņcm vērā, ka pirmajā prasībā prasītājas, to starpā arī
l lene M. tieši izgājušas no tā, ka viņas ir mirušā testātora,
tftpal niiriiso brāļu miesīgās meitas, un p r o t i L i e n e M.
i ;i p a š a P ē t e r a M. m e i t a , kura mantojuma ma-
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sas vārdā iesniegta tagadeja praslba, uz ко pareizi aizrādījusi
atbildētāja Tiesu Palātas 1929. g. 14. februāra sēdē. Testātors un tāpat arī Pēteris M. bija miruši jau pirmajās prasības
iesniegšanas laika. Tā tad, Liene M. kā mirušā Pētera meita
būtu varējusi 1918. g. 5. decembra testāmentu apstrīdēt tikai
tad, ja vina apgalvotu vai nu to: 1) ka viņa uzstājoties kā
P ē t e r a M. mantiniece, izejot no tā, ka Pēteris M., vēl dzīvs
būdams, mantojumu pēc testātora būtu pieņēmis, vai to, 2)
ka Pēteris M. miris, n e p i e ņ ē m i s šo mantojumu (L. civ.
lik. 2632. р.). P i r m a j ā gadījumā nevar vairs runāt par to,
ka vēl pēc pirmajās prasības iesniegšanas pastāvētu kāda
Pētera M. mantojuma masa, kas būtu varējusi tagad uzstaties
ar patstāvīgām tiesībām uz testātora mantojumu, it kā reprezentējot un turpinot vēl mirušā P ē t e r a M. mantisko jūridisko
personību, kur jau pirms tā tiesā uzstājusies Pētera M. meita
kā tā mantiniece. О t г к ā r t, ja izietu no otrās hipotezes,
proti, ka Liene M. savu pirmo prasību cēlusi uz transmisijas
pamata (2632. р.), t. i. izejot no tā, ka Pētera M. mantojumu
pēc mirušā testātora Spriča M. nav pieņēmis, tad tagadējā
prasība atkristu jau tāpēc vien, ka Pētera M. mantojuma masas pārstāvis pat neapgalvo un no tā savā prasībā neiziet,
ka mirušais Pēteris M. būtu maz pieņēmis mantojumu . pēc
testātora nāves. Tā tad, no abu alternātīvu viedokla taga
deja prasība izrādās par ncdibinātu. Neatkarīgi no tā, par
P ē t e r a M. mantojuma aizgādņa solidāritāti ar Lienes M. interesēm liecina jau tas fakts vien, ka viņiem abiem ir viens un
tas pats pilnvarnieks, kuram P ē t e r a M. mantojuma aizgadnis
izdevis pilnvaru jau 1926. g. 15. decembrī, t. i. tai laikā, kad
pirmajā lieta vēl nebija pabeigta un, kaut arī bija ienākusi
Tiesu Palātā, bet tā nebija vēl caurskatīta, pie kam tagadējā
lieta tika ierosināta vēl pirms pirmajās lietas caurskatīšanas
Tiesu Palātā un Liene M. Apgabaltiesas spriedumu Tiesu P a lātai nebija pārsūdzējusi. Tādā kārtā gan varētu runāt par
to, ka pēc būtības abās lietās sakrituši ne tikvien parti, proti
vispirms pati atbildētāja, un arī prasītājas puses (t. i. P ē t e r a
M. mantojuma masa ar tās mantinieci, viņas meitu, Lieni M.,
bet, pretēji Tiesu Palātas domām, arī pamati. Kā sprieduma
sākumā konstatē pati Tiesu Palāta, abas prasības tikušas dibinātas uz to, ka ar testāmentu esot pārkāpts Vidz. zemn. lik.
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1013. р., un ka testāments esot atcelts ar kādu vēlāku mulisku testāmentu. Civ. proc. nolik. 780. (893.) pantam tā nozime, ka tiesas spriedumam nebūtu saistoša spēka t i к a i atticclbā uz tām, lietā dalību neņēmušām, personām, kuras uz
strīdū bijušo priekšmetu celtu savas pastāvīgas tiesības. Bet
dalību nenēmušas personas nevar, it kā uz 782. (895.) panta
pamata, atjaunot piem. strīdu par mantas piederību tai dalību ņēmušai personai, kurai manta tikusi atspriesta
(отсужar spēkā gājušu spriedumu (Kr. Senāta spried. Goд ена)
račevas lietā, 1886. g. 85. nr.). Šāds princips attiecināms arī
uz strīdiem par testāmentu, kuri ar tiesas spriedumu jau galīgi atraidīti (sk. arī L. civ. lik. 2477., 2478. р. р.). Aiz šādiem
iemesliem pilnīgi atkrīt vienīgais iemesls, uz kuru prasītāja dibina savu kasācijas sūdzību, proti, ka Tiesu Palāta nav pielaidusi jau pirmajā lietā nopratināto liecinieku jauno pratināšanu. Jo, ja tagadējā lietā jautājums par testāmenta spēku
uav vairs pārbaudāms kā galīgi izšķirts jau pirmajā lietā, tad
nav arī vajadzibas nopratināt lieciniekus jauna, mutiska testāmenta sastādīšanas pierādīšanai, kāda jauna testāmenta esamība jau noraidīta ar spēkā gājušu spriedumu, kas noticis pret
tā paša Pētera M. meitu resp. mantinieci, Lieni M., kuja (Pētera D.) maiitojuma vārdā celta arī tagadējā prasība.
(1933. g. 26. okt./23. nov./14. dec. spr. Nr. 46, Mūrnieka m. m. pr.
I. pr. Mūrnieks.)

2942.
Apgabaltiesa nenoliedz, ka uz prasītāja iesniegtās zīmītes atrodas atbildētāja paraksts un ka prezumcija ruuā par to,
ka parakstītāja paraksts uz dokumenta pierāda, ka tas dokumefita saturam piekritis. Tā tad, Apgabaltiesa atzīst prezumCiju, ka parakstītāja paraksts uz dokumenta dots p ē c do
kumenta satura uzrakstīšanas. Tomēr Apgabaltiesa atrod miHeto prezumciju par atspēkotu runā stāvošā gadījumā ar to,
ka atbildētāja a p g a l v o j u s i , ka viņa tāda satura rakstu
neesot parakstījusi un ka esot „ i e s p ē j a m s а г ī" tāds stā\<iklis, ka atbildētājas vīrs, ņemot no atbildētājas blanku pai.iksiu, esot atbildētāju vai nu maldinājis par nākošā raksta
iiii ii. vai pārpratis to. Tā tad, Apgabaltiesa prezumciju par
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to, ka dokuments parakstīts p ē c tā satura uzrakstīšanas, atrod par atspēkotu ar pašas parakstītājas (atbildētājas) pretējo
āpgalvojumu im ar Apgabaltiesas minētām eventuālām varbūtībām. īstenībā nedz parta apgalvojums nedz kādas varbūtības vien nevar nodcrēt par tiesas sledziena pamaticm im
nevar a n bat par iemeslu pierādīšanas nastas pārlikšanai uz
prasītāju, kas dibinās taisni uz pasas Apgabaltiesas aprādīto
prezumciju. Prasot pie sadiem apstäkliem no prasltāja, lai tas
savukārt pierādītu, ka atbildētāja zīmīti parakstījusi p ē с
paša teksta izpildīšanas, Apgabaltiesa pārkāpusi Civ. proc.
nolik. 102. p. Apgabaltiesa pat nav nodibinājusi, ka pati zīmīte būtu kāda vekselblankas daļa im bīītu tikusi pārtaisīta
no kāda viņas parakstītā blanko vekseļa.
(1933. g. 14. dec. spr. Nr. 957, Riekstifla pr. 1. pr. Tilans.)

2981.
Pretēji atbildētāja domām, Apgabaltiesa nebūt nenoliedz
ģenerālkvīts nozīmi pie darba devēja galīgās norčķināšanās ar
darba ņēmēju. Bet konkrētā gadī.iumā Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka paraksts ir dots bcz prasītāja brīvas gribas, jo
atbildētājs pie naudas izmaksas spiedis prasītāju parakstīt dokumentu, nerādot vitra saturu un nelaujot prasītājam to izlasīt. Tiesas konstatējums iz liecinieku liecībām par apstākļiem,
pic kādiem paraksts ir ticis dots. attiecas uz lictas faktisko
pusi, kura kasācijas kārtībā uav pārbaudāma. Tādēļ atkrīt
visi aizrādījumi kasācijas sīidzībā, kuri iziet uz tiesas konstatējuma pareizības apstrīdēšanu pēc būtības. Konstatējot, ka
paraksts dots bez prasītāja brīvas gribas, tiesa varēja atzīt
viņu par prasītājam nesaistošu, kant arī paraksts bija dots
uz dokumcnta ar ģenerālkvīts saturu (Civ. lik. 2953., 2981. un
2983. р. р.). Atrodot, ka atbildētāja uzdotā gencrālkvīts, kā
pierādījums par samaksu, atkrīt, un ka vispār strīdus kā par
prasības postcnicm, tā par viņu apmēriem, nav celts no atbildētāja, Apgabaltiesa varēja näkt pie sledziena, ka neapstrīdēti fakti prasītājam nav jāpierāda (sal. Sen. CKD. spried.
Nr. 115, 24. g.; Nr. 387, 27. g.; Nr. 95, 28. g.), un ka tādēl,
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iztrūkstot pierādījumiem par samaksu, prasība ir apmieriuäma
pilna apmērā.
(1933. g. 15. de с. spr. Nr. 3055, Kolesrjikova pr. 1. pr. Machtenbergu.)

3015.
Jautäjums par to, vai uz tiesā noslēgtā miera līguma pamata var pieprasīī tieši nekustamas mantas apstiprinäsanu
tarn kontrahentam, kuram tā pienākas pēc miera Hguma, izšķirts apstiprinoši ar Senāta spriedumu Ongirsku lietā (Sen.
spried. k-rāj. 23/3) attiecībā uz L. civ. likumu. Senats tai
spriedumā uzsvēris, ka miera līgums kā galīgs, konstitūtīvs
atsavināšanas akts noder par nekustamas mantas Ipašuma tiesības iegūšanas pamatu, pie kam nekustamas mantas īpašuma
tiesības iegūšanas pamatu, pie kam nekustamas mantas pārvešana zemes grāmatās taisni būtu miera līguma "izpildīšana,
kurpretim, nav prasāms, ka par to tiktu noslēgts vēl atsevišķs līgums, kas tad nu būtu korroborējams. Saskaņā ar
1928. g. 9. jūnija likumu par pārgroz. zemes grām. lietās Latgalē (Lik. kr. 134), tie paši Senāta paskaidrojumi tagad piemērojami arī Latgalē. Pēc minētā likuma 1., 7. р. р., uz Latgali attiecināti starp citu L. с 1. 810., 3015. р. р. Pēc 810. р.
zemes grāmatās jāieraksta nevien katrs nekustamas mantas
atsavinājums, bet arl v i s p ā r k a t r a t ā s ī p a š n i e k a
m a i ņ a. Tālāk, pēc 3015. p. 2. tcik. ja kāds ieguvis lietišku
tiesību publiskā izsolē, vai ja viņam tāda piespriesta ar likumīgā spēkā gājušu tiesas spriedumu, tad korröboraciju, ja vien
levēroti visi pārējie nosacījumi, var izdarīt arī uz ieguvēja
vienpusīga prasījuma pamata, neprasot otru pusi. Tagadējā
pralībā prasītājs nu prasa nekustamas mantas ierakstīšanu ze
mes grāmatās uz viņa vārda pēc miera līguma. Pēc Kriev.
Scnata spried. Barbatenko lietā (1873. g. Nr. 1511) tiesas sēdes protokolā ienests miera līgums pēc savām sckām pielīdziii.niis tiesas spriedumam saskauā ar Civ. proc. nolik. 1364. p.
U;i'.',;id I4S5. р.), pie kam tiesas protokolā ievests miera IIiims pierāda, bez kāda atsevišķa apstiprināšanas akta (акта
•• bn.iniivi), tās personas īpašuma tiesību, kam pēc miera K111;i pienäktos nekustamā manta. Та tad, Tiesu Palātai bija
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pilnlgs pamats atzlt, ka uz runā esošā micra līguma pamata
prasītājam tieslba tieši prasīt nekustamās mantas apstiprināšanu vinam zemes grāmatās. Visi atbildētājas kasācijas sūdzībā pievestie likumi, spriedumi un literātūra tagad, sakarā
ar pievesto 1928. g. likumu, zaudējuši savu nozīmi un spēku.
(1933. g. 13. dec. spr. Nr. 1692, Peniga pr. 1. pr. Gulbis.)

3381.
Atbildētāja nenoliedz, ka prasītājam pienākas atlīdzība
par nokalpoto laiku un par neizlietoto atvalinājumu, bet atrod,
ka atbildētājai tiesība aizturēt šo naudu, jo prasltājs esot vainīgs konstatētā inventiiras iztrūkumā, sakarā ar ко atbildētāja
pret viņu ierosinājusi krimināllietu, pieteicot līdz ar to civīlprasību nodarīto zaudējumu apmērā. Šis atbildētājas iebildums atzīstams par nepamatotu, jo — kā tas atzīts ar konstantu tiesu praksi (sk. Cvingmaņa spried. kr. II sēj. Nr. 375,
III sēj. Nr. 361 un c), pēc L. civ. lik. 3381. panta izpratnes
aizturēšanas tiesības izvedamas tikai attiecībā uz ķermeniskām mantām, bet nevis arī uz neindividuālizēto naudas summu, par kādu iet runa konkrētā lietā, jo prasot no atbildētājas viņam pienākošos algu, prasītājs neprasa kādas lietas izdošanu, bet gan zinārnas saistības, t. i. darbības, izpildīšanu
no atbildētājas puses.
(1933. g. 25. nov. spr. Nr. 1003, Miķelsona pr. 1. pr. Rigas pllsētu.)

3522.

Ires valde ar savu 1926. g. 20. septembra lēmumu, starp
citu, ir atzinusi, ka īres nauda Ls 768.— apmērā, kas по Т.
iemaksāta par labu Jānim A. RTgas XI iecirkņa Miertiesneša
depozitā un pēc tam no miertiesneša izmaksäta Eduardam R.
par Jāņa A. parādu, uzskatāma tāpat, kā saņemta personīgi
no Jāņa A. paša, un ar šo summu sūdzētāja T. paräda dala
Jānim A. Ls 227.20 apmērā pēc īres valdes izpildraksta Nr.
1915 ir atzīstama par segtu pilnā apmērā. Ires valdes 1926. g.
20. septembra lēmumu Apgabaltiesa ar savu 1931. g. 3. jfilija
lēmumu ir atcēlusi, atrodot, ka lūgums par īres parāda dzē-
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šaiiu ar depozitā icrnaksäticm Ls 768.— ir atstājams bez ievērības aiz tā iemcsla: a) ka uz Jana A. vārda deponētā nauda pārgājusi viņa kreditora R. rīcībā bez A. ziņas im piekri
sanas; b) ka tädel, kamēr Jānis A. deponcto naudu nebija
pieprasījis, nauda skaitījusies vēl par T. īpašumu un miertiesnesim nebijis parnata izmaksāt to A. krcditoram R.; c) ka
naudas samaksa kreditora kreditoram bez pirmā kreditora
piekrišanas nav pielīdzināma parāda samaksai. Ires valdes
lemumu par to, ka ar deponēto naudu ir segta vienīgi īres
parāda daja Jānim A. Ls 227.20 apmērā, sūdzētājs T. nebija
pārsfidzējis, kādēl otrā instancē jautājums grozījās ap to, vai
ar Ls 768.— dcponēšanu Jānim A. par labu ir segta tā daļa
Ires parāda Ls 227.20 apmērā, kura pēc izpildraksta pienācās
Jānim A. personīgi. Pretēji Apgabaltiesas domam, no tā vien,
ka parādnieks var deponējuma priekšmetu saņemt atpakaļ, kamēr kreditors nav pietcicis prasījumu izdot viņam to (Civ.
proc. nolik. 1683. р.), vēl neizriet, ka pareizi izdarītai depozicijai nebūtu nekādas nozīmes saistības dzēšanā, un ka depozicijas nozīme Civ. lik. 3/2522. panta izpratnē vispār stāvētu atkarībā no kreditora gribas pieņemt vai nepieņemt deponējuma
priekšmetu; depozicija no likuma ir nodibināta taisni parādnieka interesēs, ar nolūku dot vinam iespēju atbrīvoties no
saistības, un kaut gan pati saistības dzēšana notiek ar kre
ditora pieņemšanu vai, strīdus gadījumā, ar depozicijas pareizības konstatēšanu, tomēr, ja depozicija un deponējuma
priekšmets по paša sākuma ir bijuši pareizi, deponētājam nevar uzlikt atbildību par tādiem pārgrozījumiem deponējuma
priekšmctā, par kuriem viaš nav vainojams; saskaņā ar Civ.
lik. 3323. р., 3325. р. piez. un 3,522. р. deponētā priekšmeta
risks pāriet по deponenta uz destinatāru; tādēļ arī destinatārarft jāatzlst visi faktiskie apstākli un jūridiskie akti par saistošicni, cik tālu tie notiek ap dcposituin, по tā laika. kad vi
nam par deponēšanas faktu ticis zināms; pie tādiem apstāk[iem Apgabaltiesai nebija pamata uzlikt sīīdzētājam T. atbildihii i>ar to, ka uz deponcto summu, kā uz kreditora A. nau
du, vērsis piedzīšanu A. kreditors R.; rīkojoties pretēji tam,
Apgabaltiesa ir pielaidusi savā sprieduma motīvēšanas ncpareizību.
(1938. У:. 27. scpr. spr. Nr. 85,5, Alkšuti 1. pr. Tageri.)

Latvijas civfllikums.

—

J5(5

—

3593.

Nav strīdu par to, ka prasītāja 1922. g. 25. oktobrī iesniegusi Apgabaltiesai prasību prct tagadējo atbildētāju deļ atbildētājas vīra mutiskā testāmenta atzīšanas p a r . nederlgu, ka
Apgabaltiesa šo prasību apmierinājusi, ka pēc tam starp partiem notikusi „vienošanās", pēc kuras atbildctāja, starp citu,
apnemusies atsaukt savu par Apgabalticsas spriedumu iesniegto apcllācijas sūdzību, ka atbildētāja savu apellacijas su
dzibu arī lietā patiesi lūgusi atstāt bez caurskatīšanas, un ka
sakarā ar to Ticsu Palāta apellacijas sūdzību atstäjusi bez
caurskatlšanas. Atkrītot apellacijas sūdzībai, Apgabaltiesas
spriedums automatiski stājies likumīgā spēkā. Līdz ar to uzskatāms par nodibinātu ar tiesas spriedumu, ka minētais mutiskais testāments, kā atzīts par nedcrīgu, vairs jūridiski neeksistē; tā tad, mantojumam pēc atbildētājas nelaiķa vīra nāves jāpāriet i n t e s t ā t m a n t o š a n a s c e l ā u z v i ņ а
i u t e s t ā t m a n t i n i e k i e m . Tā tad, Apgabaltiesas sprie
dums vairs nebiitu par šķērsli par tu vienošanai par intestātmantojuma dalīšauu vai mantošanas lietas citādai uokārtošanai. Ja nu pie šādicm apstākliem parti bija vienojušies arī
par to, ka atbildētājai jasaņem kustamā manta, bet prasītājai
jāsaņem nekustamā manta, kas palikušas pēc atbildētājas vi
ra, tad šai izlīgumā ieraugārna abu kontrahentu kopēja rīcība par mantojuma dalīšanu prīvātā kārtā uz ārpus tiesas
notikušā izlīguma pamata. Pretēji atbildētājas domām, šādu
izlīgumu nevar atzīt par it kā procesa kārtībā noslēgtu izlīgumu, un proti, jau tāpēc vien, ka augšā aprādītā prasības
l i e t a n o b e i g t a ar s p r i e d u m u , b e t u e v i s ar
i z 1 ī g u m u. Tāpēc Tiesu Palātai bija pietiekošs pamats minētai vienošanai atzīt nevis procesa kārtībā noslēgta izlīguma
nozīrni, bet gan tikai ārpus tiesas notikuša prīvāta izlīguma
nozīmi, kuras izpildīšanu kontrahenti var prasīt viens no otra. .lo, neskatoties uz to, ka abi toreizējie parti bija Tiesu
Palatai ziuojuši par starp viyiem notikušo vienošanos un atbildētāja sakarā un saskaņā ar to bija lūgusi Tiesu Palātu viņas apellacijas sūdzību atstāt bez caurskatīšanas, Tiesu Palāta
toreiz parcizi taisījusi lēmumu tikai par apellacijas sīidzības
atstāšanu bcz caurskatīšanas, bet nemaz nav taisījusi kādu

lēmumu it kā par kāda izlīguma apstiprināšanu un par lietas
izbeigšanu it kā uz izlīgumā izteiktiem nosacījumiem, Tādā
kārtā, pretēji atbildētājas domām, izlīgums nav apstrīdams it
kā formas trūkuma dēļ, kas paredzēta procesa kārtībā noslēgtiem izlīgumiem, vai arl uz tā pamata, ka tam nebūtu
spēka it kā noslēgtam par tiesai nodotu lietu. Ar to atkrīt
visi atbildētājas paskaidrojumi vipas kasācijas sūdzībā, kuros
tā apstrīd Tiesu Palātas apcerējumu pareizību jautājumā par
vienošanās jūridisko raksturu. Kā prīvātā kārtā sastādltam
izlīgumam, tam nekāda sevišķa forma nebija prasāma. Pie
šādiem apstākļiem Tiesu Palāta varēja minētam izlīgumam
piešķirt saistošu spēku un līdz ar to arī atzīt prasltājai tiesību prasīt izlīguma izpildīšanu no atbildētājas. Savu līigumu
nopratināt viņas paskaidrojumā uz prasības sūdzību nzdotos
lieciniekus, pret kādu lūgumu prasītāja cēlusi iebildumu, atbildētāja nav sevišķi uzturējusi 2. instancē. Atbildetāja Tiesu
Palātas 1929. g. 10. janvāra sēdē gan paskaidrojusi, ka virja
uzturot atbildi uz prasības sūdzību, bet tomēr nav mēģinājusi
atspēkot prasītājas pret aprādīto atbildētājas līīgumu celtos iebildumus. Pie šādiem apstākliem Tiesu Palātai nebija iemesla
apstāties pie aprādītā lūguma. Minēta Tiesu Palātas sēdē atbildētāja gan aizrādījusi, ka „ģenerālpilnvara neesot stādīta
по pretējās puses priekšā im neesot pierādīta vispār tās esaiuība". Tomēr šāds atbildētājas aizrādījums pats par sevi vēl
nav uzlicis prasītājai par pienākumu pierādlt ģeneralpilnvaras
esamību, jo taču atbildētāja nav tieši noliegu$i vai apstrīdējusi
uis esamību. Neatkarīgi no tā, atbildētāja jau pati bija stājusies pie izlīguma izpildīšanas un tā tad klnsu ciešot atzinusi
Izlīgumu; ncatkarīgi no tā, šī pati prasība iesniegta uz pilnvaras pamata, kuvu izdevis zv. adv. R. prasītājas vīrs ar tiesīhiiin noslēgt miera līgumus. Tādēļ Tiesu Palāta varēja min5to atbildētājas aizrādījumu uz ģenerālpilnvaras neiesnieg■ iiIM atstāt bez sevišķas apspriešanas, jo vairāk tāpēc vēl,
K.I Tiesu Palāta nav piespiesta apspriest un seviški atspēkot
i щи katru parta pieteikto icbildumu vai paskaidrojumu.
и'».'■.;. g. 22. novembra spr. Nr. 64, Barvik pr. 1. pr. Sviķis.)
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3611.

Savu tagadējo prasību prasltāja dibina uz to, ka viņa no
atbildētāja esot 1930. g. 12. septembri nopirkusi zirgu par Ls
600.—, ka zirgs esot izrādījies par slimu, ka prasītāja tāpēc
jau agrāki esot cēlusi praslbu pret atbildētāju par Hguma atcelšanu, zirga atpakaļ ņemšanu un pirkšanas cenas atdošanu, ka
to lietu parti esot izlīguši 1930. g. 5. novembrī tādā kārtā, ka
atbildētājs zirgu saņem atpakaļ un atmaksā par zirgu sauemto
naudu, un ka tfipēc tā lieta tikusi izbeigta, ka prasītāja bijusi
spiesta zirgu uzturēt по 1930. g. 12. septembra līdz 5. novembrim, t. i. 53 dienas, ar ко viņai esot cēlušies zaudējumi
par Ls 4.— dienā, kopā Ls 212.—. Atbildētājs prasību nav atzinis. Uz prasītājas lūguma lietai tika picvienota minētā iepriekšējā lieta (30/2861). Miertiesnesis prasību atraidījis uz
tā pamata, ka prasītāja nav pierādījusi prasības pamatu un
proti, ka viņa nav verējusi lietot un nav lietojusi pirkto zirgu
taisni tādēļ, ka tas bijis nelietojams. Apgabaltiesa, atcelot
miertiesneša spriedumu, prasību apmierinājusi uz tā pamata,
ka prasītājai nav bijis jāpierāda vairāk, nekā tas, ka vina zir
gu uzturējusi 53 dienas, bet jautājums par to, vai zirgs bijis
slims, bijis irrelevants, un ka tikai atbildētājam bijis jāpierāda,
ka prasītājai nav bijis pienākums zirgu uzturēt, un ka savukārt prasītāja esot pierādljusi, ka viņa, nebūdama saistīta nedz
ar līgumu, nedz ar likumu, zirgu kopusi un uzturējusi 53 die
nas, par ко tagad viuai esot tiesības prasīt atlīdzību.
Atbildētāja kasācijas sūdzība pelna ievērlbu.
Apgabaltiesa atstājusi bez apspriešanas to apstākli, ka
pati prasītāja bija lūgusi lietai pievienot pirmo lietu, kurā prasītāja bija lūgusi pirkšanas līgumu atcelt zirga nederīguma
dēļ, un k a t a i l i e t ā p a r t i b i j a n o s l ē g u š i m i e r а 1 ī g u m u, pēc kura pirkšanas līgumu atzinuši par atceltu,
prasītāja savu pirkšanas summu saņem atpakaļ, bet atbildētājs
zirgu saņem atpakal un bez tā samaksā prasītājai vēl tiesas
izdevumus Ls 27.50. Apgabaltiesa nav nodibinājusi, ka prasītāja pie tam būtu sev paturējusi vēl kādus atlīdzības prasījumus piem. рат zirga uzturēšanu laikā по zirga pirkšanas dienas
līdz pirmajās lietas izbcigšanai miera līguma ceļā (t. i. по
1930. g. g. 12. septembra līdz 5. novembrim). Pēc L. civ. lik.
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3611. р. mierlīgums nebūtu attiecināms uz tiem tikai savstarpējicm prasījumiem, par kuriem parti acimredzot nebija domājuši. Ja nu parti bija izlīguši taisni par pirkšanas līguma
atcelšanu, un Apgabaltiesa nav nodibinājusi, ka prasītāja pie
tam būtu paturējusi sev vēl prasību dēļ zirga uzturēšanas par
laiku līdz miera līguma slēgšanai, tad jāpieņem, ka ar miera
līgumu partu savstarpējās pretenzijas galīgi likvidētas. Pilnīgi nedibināts ir Apgabaltiesas motīvs, ka prasītāja būtu zirgu paturējusi ne sakarā ar kādu līgumu, kur pati prasītāja tais
ni savu prasību pamato uz to, ka viua zirgu paturējusi no
zirga pirkšanas līguma slēgšanas laika līdz miera līguma slēgšanai, un ka zirgs ticis atdots atbildētājam atpakal saskaņā ar
minēto miera līgumu un miera līguma slēgšanas dienā. Tā tad,
pilnīgi atkrīt arī Apgabaltiesas pievestais motīvs, ka atbildētājam esot vēl sevišķi jāpierāda iemesls, kādēļ prasītājai bijis
pienākums zirgu uzturēt.
(1933. g. 14. deo. spr. Nr. 985, Sietnieks pr. 1. pr. Birkāmi.)

3636.
Prasītāji lūdz uzlikt atbildētājiem par pienākumu uzcelt
7 kāršu augstu žogu gar ganu ceļu pa viensētu Nr. 11, 12 robežām. Savu prasību prasitāji dibina uz to, ka minētais pienākums ticis atbildētājiem uzlikts ar sādžas saimnieku sapulces 1909. g. 17. oktöbra lēmumu, un ka par to ticis atzīmēts
zemes grāmatās. Prasības šai dalā pierādlšanai prasltāji iesniedza izvilkumu no zemes grāmatām, kurā (3. nodalījumā)
ievests pants par to, ka „gar viensētu Nr. 11, 12 robežām ienkojams no viensētas Nr. 11 'zemes 4,0 sāž. plats ganu ceļš.
i ceļu žogot ar 7 kāršu žogu ir visu saimnieku pienākums
proporcionāli viņu zemes platībai. Apgabaltiesa atrod prasību
par noilgušu vienkārši uz tā pamata, ka atbildētāji jau vairāk
K.i 16 gadus pārtraukuši taisīt strīdus žogu. Tomēr Apgabaltlesa pie tam nemaz nav apspriedusi prasītāju tiešo aizrādījuiiiи ii/. to, ka prasītāju tiesība prasīt cela žogošanu tikusi iei;i zemes grāmatās, un ka tāpēc tās vispār nevar noilgt.
I MHIIKI rninētais atbildētāju pienākums žogot ceļu, attiecināms
I. s. п[)япамъ учаспя частнаго (sk. Šeršeņevičs, Учебникъ
i к. гражд. права 9. izd. 275. 1рр. И), kas atbilst
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reālnastām pēc L. civ. lik., un proti netikvien spiež zemes
īpasnieku ciest zināmus darbus (servitutes veidā), bet uzliek
viņam arī zināmus tiešus darbus, izpildījumus (sk. L. civ. lik.
1297. sek. р. р.). P ē c 1928. g. 9. jūnija likuma par pārgroz. ze
mes grām. lietās Latgalē (Lik. kr. 134) 1., 4. р. р., Notariāta
nolik. 154. p. 5. pkts, paredzeto aizliegumu vietā, zemes grāmatās ievedami tā paša nolikuma 315., 316. p. p. norādītie ieraksti. Pie 315. p. paredzētiem pantiem pieder arī reālnastas
(sk. Notar, nolik. Bukovska izd. 102. lpp. 1it. č), kādas taisni
ierakstāmas 3. nodal. (Hasmaņa un Nolkena nov. 2. izd. 337.
lp. pie nov. 21. р.; Bukovskis 1. с 119. lp. pie 322. p. piez. 1).
Ja nu Latgalē ievestas zemes grāmatas uz vispārēja pamata,
tad minētiem ierakstiem zemes grāmatās jābūt arī tam pašām materiāli jūridiskām sekām, cik tālu tās nav tieši izslēgtas ar Latgalē esošiem pārējiem likumiem. Tāpēc jāatzīst, ka tiesības, kas ierakstītas zemes grāmatās, nevar noilgt.
Par noilguma izslēgšanu tieši minēts pievestā likumā (II 7. р.),
kas paredz, ka uz Latgali attiecināms L. civ. lik. 3636. р., pēc
kura noilgums neattiecas uz zcmes grāmatās ievestām prasījumu tiesībām. Tā 'tad, noilgums neattiecas arī uz reālnastu
tiesībām, kas ievestas zcmes grāmatās (sk. aii L. civ. lik.
1317. р.). Tādā kārtā, ja atbildētāji neizpilda savu pienākumu
žogot minētās viensētas im rcsp. žogus neuztur kārtībā vai
tos palaiž, tad prasītājiem tiesība prasīt jauna žoga uztaisīšanu
vai izlabot žogu; šādas prasījuma tiesības pašas par sevi nenoilgst, ņemot vērā zemes grāmatās ievesto atbildētāju pienākumu. Ja tāpēc atbildētāji ilgāku laiku nav žogu uzstādījuši vai nav izlabojuši, tad tāda vinu pienākuma neizpildīšana
vispār ir i 1 g s t о š a un ar šo pienākumu neizpildīšanu atbildētāji nevar iegūt ticsību it kā reālnastas un no tām izrietošās
prasītāju tiesības atzīt par atkritušām (sk. Senäta spr. 1896. g.
Nr. 17, Kopenovas lietā). Citādi būtu jāskatās uz šo jautājumu, ja atbildētāji būtu uzstādījuši kādu ierīci vai citu faktisku
šķērsli, kādi faktiski izslēgtu žoga taisīšanu un prasītāji nebūtu noilguma laikā prasījuši šo ierīču vai šķēršļu nonemšanu.
Bet atbildētāji uz to neatsaucas. Pie šādiem apstākļiem, pretēji Apgabaltiesas domām, nespēlē lomu tas, vai tagad no žoga vēl būtu kādas atliekas jeb nē, un kādā stāvoklī tās būtu.
(1933. g. 13. dec. spr. Nr. 930, Zuša u. с pr. 1. pr, Gaidnli u, c,)
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3637.

Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma
motīviem, prasības daļu par īpašurna tiesībām uz strrdus ze
mes gabala apmieriuäjusi starp citu aiz tā iemesla, ka strīdus
zemes gabals neietilpst atbildetajam piederošās „Pliķu" ma
jas platlbā pēc šīs mājas plāna un to, ka šai lietā esot strīdus
par robežām, tad uz stridus zemes gabalu atbildētājs neesot
ieguvis īpašuma tiesības iesēdējuma celā, jo robežu strīdi nenoilgstot; un prasības daju par zaudējumiem Tiesu Palāta piespricdusi tāpēc, ka ar liec. Š. un S. liecībām esot pierādīts, ka
prasītājs uz strīdus zemes gabala nocirtis un aizvedis novērtēšanas aktā uzrādīto koku daudzumu.
Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem vii.ia kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta pirmo prasības daļu pareizi ir kvalificējusi
kā strldu par robežām, jo šai gadījumā parti nav zinājuši savas robežas un ir tās sajaukuši un tikai ar tiesas spriedumu
tagad tiek nodibināts, ka stridus robeža starp partiem piederošiem īpašumiem iet par līniju 2—3 pēc mērnieka Ozola pla
na. Ja šai robežstrldu prasībā prasītāja ir lūgusi atzīt viņai
īpašuma tiesības uz stridus zemes gabala un izņemt to no
atbildētāja valdīšanas, tad tas vēl nepierāda, ka šī prasība
būtu kvalificējama kā tīri vindikācijas prasība, jo-katra strīdā
par robežām pēc viņa satura ietilps arī strīds par īpašuma tiesībām uz to zemes gabalu, kuru apņem strīdus robežas, un
šai gadījumā prasītāja, formulējot savas prasības petitum, galveno vērību ir piegriezusi robežstrīda gala iznākumam. Ar
to atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā,
ar kuriem tas cenšas pierādīt, ka šī prasība nav uzskatāma
par robežstrīdu, un ka viņš uz stridus zemes gabalu ieguvis
īpašuma tiesības noilguma ceļā.
(1933. g. 14. decembra spr. Nr. 126, Zemkoplbas min. pr. 1. pr.
I ilrovsJri'.)

4361.
Tiesu Palāta apmicrinājusi prasību, starp citu, aiz tä iemesla: a) ka ar vēlāk izdarīto abonementa maksājumu sabledrībai, kuru pēdējā pierjēmusi bez iebildumiem, prasītājs ir
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novērsis nokavējuma sekas, kādēļ saskaņā ar Civ. lik. 3330.
р. atbildētāja vairs nevar atsaukties uz nokavējumu; b) ka tādēl savu pienākumu izpildīšanā pret prasltāju pēc noslēgtā 11guma vairs nevar atsaukties uz to, ka pec līgumam pievienotiem noteikumiem prasītāja pielaistais maksājuma nokavējums
ir atbrīvojis atbildētāju no atbildības par ielaušanās zādzībāfn;
c) ka strīdus pret prasības apmēru otrā instancē vairs nav uzturēts, un Tiesu Palāta tādu atrod par pierādītu ar izrakstu
no veikala grāmatām; d) ka aizrādījums uz to, ka apsargāšanā pieņemts vins un ne koloniālpreces, nekrīt svarā,' jo apsargāšanā pienemts veikals, kā tāds, bet par veikala identitāti
atbildētājas paceltais strldus ir nepamatots, jo veikalā ir divas, vīna un koloniālpreču, tirgotavas; e) ka noteikumiem par
apdrošināšanu nevar būt izšķirošas nozTmes priekš lietas.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, Tiesu Palāta pareizi partu attiecībām nav piemērojusi Civ. lik. 4361.
pantu, jo ar maksājuma izdarīšanu 1927. g. 14. martā prasītājs
nav slēdzis nekādu apdrošināšanas līgumu šī panta nozīmē,
bet vienīgi izdarījis nokavētu maksājumu pēc jau pastāvošā
līguma, kādēl arī atkrīt aizrādījums uz to sevišķo nozīmi, kāda
it kā būtu piešķirama prasitāja zmašanai, kā par notikušo zādzību, tā arī par noteikumiem, kuvi atbrīvo atbildētāļu no atbildības. Atbildētāja gati aizrāda uz to, ka viņa bija uzņēmusies ne tikai apdrošināšanu par zaudējumiem no ielaušanās zādzībam, bet arī veikala apsargāšanu, un ka nokavētais maksājums saņcmts taisni par apsargāšanu, kura- izvesta nepārtraukti visu marta mēnesi, bet atbildētāja pat nemēģina apstrīdet, ka mēnešmaksājumos ietilpst arī prēmijas maksājums
par apdrošināšanu, un ka Tiesu Palātas sledziens par nokavējuma seku noveršanu attiecas arī uz prēmijas maksājumu.
Ar to atkrīt visi aizrādījumi atbildētājas kasācijas sūdzībā, ar
kuriem tiek apstrīdēta Tiesu Palātas slēdzienu pareizība par
to, ka atbildētājas atbildība par notikušās zādzības sekām nav
atkritusi ar to, ka prasītājs konkrētā gadījumā pielaidis mēnešmaksājuma nokavējumu. Konstatējot to apstākli, ka vei
kala grāmatu izrakstā apzīmētā zaudējumu summa, kā tāda,
otrā instancē vairs nav nopietni apstrīdēta, Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētāja nav apstrīdējusi prasības apmēru, bet kas attiecas uz atbildētājas aizrfidijumu, ka
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jautājums par zaudējumiem ir izšķirams atkarībā no preces,
kādu atbildētāja uzņēmusies apsargāt, tad Tiesu Palāta ir pievedusi pietiekošus paskaidrojumus tam, kādēļ, neraugoties uz
to apstākli, ka līgumā tiek minēta „vīnu tirgotava", par apsargājamo objektu līgumā ir uzskatāms pats veikals „ar četriem
logiem un trijām durvīm", kurā faktiski ir divas, vīffii un koloniālpreču, tirgotavas. Tiesas slēdzienu pareizību šai ziņā
nesatricina aizrādījums uz to, ka atbildētājai savi riski jāapdrošina pie kādas vietējas apdrošināšanas biedrības, bet pēc
būtības tiesas slēdzieni par līguma saturu un tatiī • noteikto
apsargājamo objektu attiecas uz lietas faktisko pusi, кща каsācijas kārtībā nav pārbaudāma. Tādēļ atkrīt vi&i atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, kuru nolūks atspēkot tiesas slēdzienu pareizību pēc būtības, aizrādot, ka līgums
var attiekties vienīgi uz vīna tirgotavu ar vienām durvīm un
vienu skatalogu, kura, kā atsevišķs uzņēmums, pleder Metai
A., tāpat kā atkrīt pirmo reizi kasācijas sūdzībā pievestais aizrādījums, ka veikala sīkāka apzīmēšana ar 4 logiem un 3 durvīm ir pievesta nevis paša apsargājamā objekta, bet arī viņa
apkārtnes noteikšanai. Kasācijas sūdzībā pievestam aizrādljumam, it kā Tiesu Palāta būtu sagrozījusi atbildētājas paskaidrojumus Iietā, nav nekādas nozīmes, jo, gala slēdziena ziņā,
Tiesu Palāta ir pareizi sapratusi atbildētājas domu, ka „no nokavētā maksājuma prasītājs nevar atvasināt kādas tiesības,
tādēļ, ka jautājums izškirams saskaņā ar Civ. lik. 4361. р.".
Atrodot, ka Civ. Hk. 4361. p. šai gadījumā vispār nav piemērojams, un ka nokavēta maksājuma p i e ņ e m š a n a bez iebildumiem ir atiullējusi noķavējuma sekas saskaņā ar Civ. lik.
3330. р., Tiesu Palāta ir devusi tiešu atbildi uz atbildētājas izteikto domu viņas paskaidrojumā.
(1933. g. 25. novemfora spr. Nr. 93, Ābeļa pr. 1. pr. Rīgas apsargāšanas un slēgšanas a. s.)

4449.
Prasītājs lūdzis piespriest viņam par labu no mir. Ernesta
Kr. mantojnma masas Ls 876.— par Kr. raeitas Elīzabetes nzturēšanu im skološami triju gachi laikā. Apgabaltiesa šo prasību atrakKjMsi vispkms uz tā pāmata, ka prasltājs ne ar ко
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neesot pierādījis savu apgalvojumu, ka mir. Kr. būtu apņēmies
samaksāt viuam par meitas uzturēšanu im skolā laišanu. Ņākot pie šāda slēdziena, Apgabaltiesa gan nav ievērojusi, ka
saskaņā ar L. с 1. 199. päntu, vecāku, pic tam pirmā kārtā —
tēva pienākums ir sagādāt saviem bērniem uzturu un skološa11u, kādēl trcšā pcrsona, kura uzturējusi bērnu, var prasīt no
bērna tēva (resp. zināmos gadījumos no mātes) atlīdzību par
izdevumiem, kurus Šī persona taisījusi minētam mērķim (L. c.
1. 4423., 4449.; Cvingmaņa spried. krāj. III Nr. 414; VII Nr.
1246), pilnīgi neatkarīgi 110 tā, vai bērna tēvs apņēmies samaksāt šos izdevumus.
(1933. g. 15. decembra spr. Nr. 1105, Moora pr. 1. pr. Krūmirja m. m.)

4549.
Preteji prasītājas domām, no tā vien, ka atbildētājs uznēmies ekspromisorisko galvojumu, nemaz neizriet, ka viņam
nebūtu tiesības atsaukties uz prasītāja kreditora pielaisto nolaidību prasījuma piedzīšanā no tiešā parādnieka. Pēc L. с I.
4520. р. galvotājs ar ckspromisorisko klauzulu atteicas vienīgi
no beneficium excussionis personalis, bet nemaz ne no 4549. p.
paredzētās tiesības atsaukties uz prasītāja-krēditora nolaidību.
Prasītājas vinas kasācijas sūdzībā pievestais Kr. Senāta civ.
kas. dep. spriedums (84/905) nav pasludināts un nekur Senāta
spriedumu krājumā nav atrodams. Uz vispārējā principa pamata, atteikšanās no tiesībām nav prezumējama un tä iztulkojama šaurākā izpratnē un katr'ā ziņā saistības apmērs pieņemams parādniekam par labu, tā tad vismazākā apmērā (L.
с 1. ievad. XIII p. 3103., 3274. р. р.).
(1933. g. 13. decembra spr. Nr. 984, Tukuma vLesīgās b-bas krājaizd. kases pr. 1. pr. Goldbergu.)

4550.

Preteji A/S. „Liepājas banka" paskaidrojumiem vinas
kasācijas sūdzībā, noteikums galvojuma raksta tekstā, ka A/S.
„Licpājas banka" samaksās šai rakstā minēto summu prasītājai uz pirrno pieprasījurnu, ja A/S. „Latvijas tranzits" līdz
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1927. g. 23. janvārim minēto summu nesamaksās, nav saprotams tādā veidā, ka A/S. „Liepājas banka" saistība samaksāt
pēc galvojuma raksta sāktos tikai tad, kad galvenā parādniece nebūtu samaksājusi līdz 1927. g. 23. janvārim, bet gan ir
saprotams tādējādi, ka par visu to laiku, kamēr galvojums bija
dots (t. i. līdz 1927. g. 23. janvārim), prasītājai bija tiesības
pieprasīt no A/S. „Liepājas banka" samaksāt galvojuma rakstā
minēto summu, ja tikai izrādītos, ka galvenā parādniece A/S.
„Latvijas tranzits" nepilda savas saistības pēc ar prasītāju
noslēgtiem līgumiem un ir palikusi prasītājai parādā tādu summu, kas aprādīta galvojuma rakstā. Tulkojot šo galvojuma
rakstu pēc A/S. „Liepājas banka" aizrādījumiem gan iznāktu,
ka galvinieces saistība samaksāt nemaz neiestātos, jo, ja galvenai parādniecei A/S. „Latvijas tranzits" bija tiesība pašai
kārtot parādu līdz 1927. g. 23. janvārim, tad tādas tiesības viņai piederēja arī pēdējā termina dienā, t. i. 23. janvārī (Civ.
lik. 3062. p.) un ja nu galvojuma raksta derīgums arī izbeidzās
tanī pat 23. janvārī, tad iznāk, ka viņš vispār nekad nebūtu
spēkā stājies. Tā kā šai gadījumā nav strīdus par to, ka prasītāja no atbildētājas A/S. „Liepājas banka" rakstiski pieprasījusi samaksu pēc galvojuma raksta un „Liepājas banka" arī
neapgalvo, ka galvenā parādniece pret prasītāju savu parādu
būtu nokārtojusi, tad arī Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka šī prasība apmierināma; ka galvojums ticis dots tikai
uz zināmu laikmetu, redzams kaut arī no tā, ka iepriekšējais
laikmets vēlāk ticis pagarināts (līdz 23. janvārim). Tā tad,
pagarinātā laikmeta pēdējā dienā bija 23. janvāris 1927. g. Līdz
tai dienai galvojums bija absolūti spēkā un galvojums bija jāizpilda uz kreditora pirmo pieprasījumu. Liecinieku liecībām, tā
tad, nav izškirošas nozīmes: pietiek ar to, ka pieprasījums ticis laikā izdarīts, t. i. jau 17. janvārī 1923. g. Šai gadījumā
nav arī izšķirošas nozīmes tam apstāklim, ka pie minētā pieprasījuma iesniegšanas no prasītājas puses nav prezentēts pats
galvojuma raksts, jo šai ziņā Tiesu Palāta nākusi pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka tāda prezentācija
nav bijusi vajadzīga tapēc, ka starp prasītāju un A/S. „Liepājas
banka" pie galvojumu rakstu apmainas un izpirkšanas nodibināļusies tāda kārtība, ka galvojuma raksts tiek izsniegts atpakal galviniecei tikai tad, kad pēdējā iesniegusi jaunu galvoju-
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ma rakstu vai arī prasītājai pienākošās sumraas iemaksājusi
Latvijas Bankā uz prasītāja rēķina. Galvojuma raksts nav
nemaz vērtspapīrs, kas būtu prezentējams (uzrādāms), pieprasot izpildījurau, bet gan tas bīltu tikai jānodod atpakaļ saņemot izpildījumu pec L. civ. lik. 3536. p. Jau šo iemeslu dēl
vien Tiesu Palāta varēja šo prasību apmierināt un Tiesu P a lātas pārējiem motīviem ir tikai blakus motīvu nozīme, kuru
pareizība vai nepareizība neatstāj icspaidu uz Tiesu Palātas
sprieduma gala slēdziena pareizību, kādēl tie no Senāta nemaz
nav pārbaudāmi.
(1933. g. 23. nov. spr. Nr. 103, Finanču min. pr. 1. pr. A./S. „Latvijas
tranzits" un A./S. „Liepājas banka".)
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1242.
Prasītājas domas, ka prasītājas tiesības nevarējušas uz
Latg. c'iv. lik. 1242. panta pamata noilgt, jo korlkrētā gadījumā neesot izdarīta publikācija, nav pareizaš, jo minētais
pants attiecas tikai nz gadījumu, kad mantinieki nav bijuši klāt
pie mantojuma atklāšanas, kāds stāvoklis šai lietā nebija iestājies.
(1933. g. 15. dec. spr. Nr. 1086, Kozlovska pr. 1. pr. Tadeušiem un
Ločmelieim.)

1244.
Aizgādnība par bezvēsts prombūtnē esošā Viktora N.
mantu tikusi gan iecelta 1924. g., t. i. pirms 1929. g. likuma
(L. kr. 83) izdošanas. Tomēr tai laikā, kad tikusi iesniegta
tagadējā prasība, bija spēkā jau minētais likums. Tā tad, ja
atbildētājs atradis, ka bezvēsts prombūtnē esošā Viktora N.
dzīves vieta esot tagad zināma, tad no atbildētāja būtu atkarājies no sevis ierosināt lietu par aizgādniecības atcelšanu
Latg. civ. lik. 1244. p. (1929. g. red.) paredzētā kārtībā. Bet
tiesai, kurā celta tagadējā prasība, nav tiesības atzīt aizgādnību par izbeigušos līdz kamēr tā nav atcelta likumā paredzētā kārtībā. Tāpēc Apgabaltiesa varēja sevišķi neapspriest atbildētāja lūgumu dēļ liecinieku nopratināšanas par Viktora N.
tagadējo dzīves vietu. Atbildētāja iesniegto vēstuli Apgabaltiesa varēja aiz tiem pašiem "iemesliem atrast par nenozīmīgu. Ar to atkrit atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā.
(1933. g. 15. decembra spr. Nr. 1000, Novožilova pr. 1. pr. Stripkanu.)
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Vidzemes zemnieku likumi.
1013.
Tiesu Palātai nebija iemesla sevišķi apstāties pie atbildētājas iebilduma par to, ka Leontīna K. kā sieviešu kārtas
persona būtu varējusi būt par testāmenta liecinieci tikai vīriešu kārtas personām trūkstot. Atbildētājas pievestais L. civ.
lik. 2065. p. nav piemerojams zemnieku testāmentos, jo Vidz.
zemn. lik. 1013. p. neparedz 2065. p. aprādīto ierobežojumu attiecībā uz sieviešu kārtas personām. 1013. p. šai zioā prasa
mutiskos testāmentos vienkārši 2 liecinieku klātbūtni, nešķirojot pie tarn liecinieku personas pēc dzimuma.
(1933. к. 22. nov. spr. Nr. 116, Gnuidiya рЛ 1. pr. Irbe un. c.)

1015.
Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma
motīviem, prasības dalu — atzīt par likumīgā spēkā gājušu un
izpildāmu mir. К. В. 1906. g. 25. jūlijā pie notāra sastādīto
testāmentu, atraidījusi aiz tā iemesla, ka šis testāments jau
esot atcelts ar vēlāko 1920. g. 20. februāra testāmentu; bet
prasības daļu — atzīt par spēkā neesošu tā paša testātora
1920. g. 20. fcbruāra testāmentu, atfaidījusi tāpēc, ka pret
1920. g. testāmentu prasītājs nekādus citus iebildumus ncesot
cēlis, kā vienīgi to, ka 1906. g. testāmentu testātoram vajadzējis
atcelt Vidz. zemn. lik. 1015. p. paredzētā kārtībā; un testātoram
vajadzējis vai nu par tcstāmenta atcelšanu sastādīt atsevišķu
aktu, vai vismaz par to aizrādrt vēlākā 1920. g. testāmentā.
Šos iebildumus Tiesu Palāta atradusi par nedibinātiem, jo vēlākais tcstāments esot taisīts divu uzticamu liecinieku klātbūtnē un, ja arī šai testāmentā nekas neesot teikts par agrākā
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1906. g. testāmenta atsaukšanu, tad tomēr ar jauna, cita satura testāmenta taisīšanu agrākais pats par sevi esot zaudejis
savu spēku saskaņā ar Civ. lik. 2801. p.
Pretēji prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzlbā,
Vidz. zemn. lik. 1015. p. attiecas tikai uz to gadījumu, kad testātors taisa vienīgi agrākā testāmenta atcelšanas aktu, kura
tad būtu vienīgi teikts, ka viņš atceļ agrāko testāmentu, bet
šis 1015. p. nemaz neizšķir jautājumu par to, vai iepriekšejais testāments nebūtu ateeļams vienkārši ar jaunu testamentu. Jo jautājumu Tiesu Palāta pareizi izšķīrusi un apspriedusi
pēc subsidiāro L. civ. lik. noteikumiem (2801. р., sal. arī Civ.
* lik. ievada XII р.). Та kā pēc Vidz. zemn. lik. 1013. un 1014.
p. p. noteikumiem, lai atzītu testāmentu par sastadītu, pietiek,
ja pēdējais ir sastādīts divu uzticamu liecinieku klātbūtne, tad
arī Tiesu Palāta, konstatējot šo apstākli, varēja nākt pie sledziena, ka 1906. g. testāments ir atcelts ar 1920. g. 20. februāra testāmentu.
Nepareizs ir prasītāja uzskats, it kā tiesai, noraidot šo
prasibu, būtu vēl arī vēl sevišķi jāpārbaudaL vai 1920. g. testāments nesatur kaut kādus dēfektus pēc būtības, jo uz kaut
kādiem trūkumiem, kā formas tā arī būtības ziņā, izuemot augstāk aprādītos iebildumus, prasītājs visā prāvas gaita nemaz
nav aizrādījis, un vienīgi paskaidrojot, ka viņš apstrīd visu
testāmentu, prāsītājs vēl nav uzlicis tiesai par pienakumu to
visos sīkumos pārbaudīt, bet lai to panāktu, prasītajam arī
vajadzēja konkrēti norādīt uz testāmenta trūkumiem.
(1933. g. 13. dec. spr. Nr. 134, Klaviņa pr. 1. pr. Bramberģiem un c,>
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32.

1) Aiz spriedumā pievestiem motīviem, atsaucoties uz
ekspertu atzinurau un liecinieku liecībām, Apgabaltiesa nākusi
pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena par to, ka nav
i e s p ē j a m s paplašināt prasītāja veikala telpas nz a t b i l 
d e t a j a ieņemto telpu rēķina, bet gan tikai uz K. un B. vei
kala telpām, kas atrodas tiešā sakarā ar prasītāja veikalu; tādēļ Apgabaltiesa atraidījusi uz Lik. par telpu īri 32. p. 7. pkta
pamatoto praslbu par atbildētāja izlikšanu no sMdū esošām
veikala telpām. Pievesto Apgabaltiesas slēdzienu prasītājs
savä kasācijas sūdzībā apstrīd vienīgi ar aizrādljuinu uz to,
ka Apgabaltiesa neesot apsvērusi ekspertu atzinumu, ka būtu
i z d e v ī g ā k ierīkot veikala vairākas izejas, kas atrodas tālāk viena по otras, по kā prasītājs sccina, ka по šī viedokla
prasītājs var prētendēt taisni uz (tālāk atrodošos) atbildētāja
veikalu. Pretēji prasītāja paskaidrojumam, Apgabaltiesai šī
eksperta atzinuma dala nebija sevišķi jāapspriež, jo ar to to
mer netiek apgāsts Apgabaltiesas slēdziens, ka pēc konkrētiem lietas apstākļiem un veikalu situacijas atbildētāja veikala
telpas prasītāja veikala paplašināšanai izlietot nav i e s p ē j a m s, kādēl pilnīgi atkrīt atbildētāja veikala telpu pieprasīšana minētam mērkim; reiz prasītāja priekšā liktā kombinācija
viyu veikala paplašināšanai vispār uav reālizējama, tad arī nevar uzpeldēt jautāj'ums par to, vai šī kombinacija по komerciālā viedokla būtu izdevīgāka par i e s p ē j a m i e m veikala
paplašināšanas veidiem. Šādos apstaklos atkrīt arī prasītāja
paskaidrojiuni paf to, ka namīpašniekam piederot izvēles tiesības starp namā csošām telpām, jo šī izvēlc, protams, nevar
attickties uz tclpām, kuvas namīpašnieks faktiski pieprasTtam
mērķim izlictot n e v a r . Jautājums par to, vai prasītājam
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prasības icsniegšanas Iaikā vispār bijušas vajadzīgas telpas
viņa veikala paplašināšanai, aprādītos lietas apstakjos nckrīt
svarā, kādēļ arī ncvar novest pie Apgabaltiesas sprieduma atbelšanas prasītāja uzdoto liecinieku ncnopratināšana, ar kuriem prasītājs domājis šadu vajadzību pierādīt.
(1933. tf. 25. novembra spr. Nr. 1012, Jaclinina pr. 1. pr. Erdmani.)

2) Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs nav pierādījis
objektīvo vajadzību pēc atbildētāja dzīvokļa savā namā, un
atrodot, ka ir ticams atbildētāja apgalvojums, ka prasītājs pieprasījis viņa dzīvokli tikai tādēl, ka atbildētajs normējis īres
inaksu, ir atraidījusi prasību par atbildētāja izlikšanu no dzīvokla, pie kam savos konstatējumos zem „objektīvas vajadzības" tiesa nepārprotami ir sapratusi tclpu patiesu vajadzību.
Namsaimniekam gan ir tiesība pēc savas izvēles pieprasīt kādu no nama dzīvokļiem, ja vinam pašam dzīvoklis ir vajadzīgs.
пи principā izvēles tiesību neierobežotu tas apstāklis, ka namā
bi.iis atbrīvojies kāds cits dzīvoklis, kuru namsaimnieks būtu
varējis ieņemt (Sen. CKD. spr. Nr. 1009, 30. g.). Bet šāda
tiesība namsaimniekam pieder zem nosacījuma, ka viņam ir
patiesa vajadzība pēc dzīvokļa, un šādas vajadzības konstatēnia tiesa var brīvi apsvērt un novertēt lietas apstāklus un,
Btarp citu, izšķirties arī par tā apstākla nozīmi, ka namsaimtlieks nav ienēmis atbrīvojnšos dzīvokli namā, un atrast, ka
.uls apstāklis norāda uz patiesas vajadzības iztrīīkumu pēc
ļblvokla. Konkrētā gadījumā Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka
prasības celšanas laikā 1932. g. novcmbrī namā bijis brīvs dzī\<>klis, bet prasītājs to nav ieņēmis, kaut gan viņam draudēizlikšana no tclpām Turgeņeva ielā Nr. 16. No tā ticsa,
karā ar konstatēto partu strīdu par īres normēšanu, ir taiUsi slēdzicnu, ka prasītājam nav bijis tik spicdošs dzīvoklis,
i varētu runāt par patiesu vajadzību pēc dzīvokla. Šāds Tiei slēdziens pats par scvi ncsatur nekādas nckonsckvenccs,
ни \iiiu neatspēko aizradīj'ums kasācijas sīīdzībā, ka prasitajs
brivu dzīvokli varējis dot, kam gribējis, un ka viuš atradis par
.iiiimi atdot to savai meitai, bct pēc butības šāds tiesas
Mlcdzicns attiecas uz lietas faktisko pusi, kura kasacijas kartībā
pārbaudāma. Šads tiesas slēdziens par to, ka prasītajam
patiesas vajadzības pēc dzīvokla, jau pats par sevi at-
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taisno prasības atraidīšanu, kādēļ Apgabaltiesas apcerējumiem
par to, ka atbildētāja dzīvoklis nav piemērots prasītāja vajadzībām, ir tikai blakus motīvu nozīme, kuru pareizība vai nepareizība neatstāj iespaidu uz lietas gala iznākumu.
(1933. g. 25. novembra spr. Nr. 2748, Šteina pr. 1. pr. Strazdu.)

47.

Apgabaltiesa, pievienojoties Ires valdes sprieduma motīvicm, atzinusi, ka ja īrnieks labprātīgi samaksājis apkurināšanas naudu un 110 viua rīcības izrietot, ka viņš negribot celt
strīdu un skaitot darījumu par galīgi nokārtotu, tad arī vēlāk
nevarot prasīt atpakaļ samaksāto; pretējais viedoklis radītu
neskaidrību, neviens namsaimnieks vispār (un dažreiz arl Irnieks) nezinātu savu paslvu, kādas neskaidrības un juku radīšana neatbilstot Lik. par telpu īri nolūkam un mērkim. Pēc
Ļik. par telpu īri 46. panta izpratnes īrniekam esot tiesība prasīt galīgu norēķināšanos tikai par notecējušo apkurināšanas s e zonu, bet nevis par iepriekšējiem gadiem, par kuricm norēķināšanās uzskatāma par izbcigtu no tā momenta, kad īrnieks
piei.iēmis namsaimnieka noteiktimus par nākošo apkurināšanas
sezonu. Konstatējot, ka konkrētā gadījumā atbildētājs no gada gadā pienēmis namsainmieka apkurināšanas noteikumus,
necelot nekādu strīdu par agrākiem maksājumiem, Apgabaltie
sa atzinusi, ka namsairrmiekam bijis pamats domāt, un acimredzot tas bijis torciz arī atbildētāja nolūks skaitīt maksājumus
par galīgi nokārtotiem. Visi pievestie Apgabaltiesas slēdzieni
un atzinumi atzīstami par pilnīgi pareiziem un saskanošiem ar
Lik. par telpu īri izpratni un L. civ. lik. 2939. panta noteikumietn, ka gribas izteikumu var izdarīt arī ar konkludentu rīcību, kura konkrētā gadījumā augšā minētā nozīmē no atbildētāja puses notikusi ar to, ka viņš no gada gadā pieņēmis apkurināšanas noteikumus, neprotestējot pret apkurināšanas
maksas apmēru iepriekšējos gados. Tādēļ jāatzīst par pareizu
arl tālākais Apgabaltiesas sledziens, ka atbildētājs nevar ar it
kā iepriekšējos gados pārmaksāto apkurināšanas maksu kompensēt to apkurināšanas naudu, kura no vii,ia prasītājam pienāeās sanemt 1931. g. 1. janvārī un kuras nemaksa, starp citu,
uzdota kā atbildētāja izlikšanas iemesls. Tie paši apsvērumi
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attiecīgi piemērojami arī iepriekšējos gados izdarītiem maksājumiem par lifta lietošanu. Ar saclto atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš cenšas pierādīt
savas tiesības uz kompensāciju augšā aprādltā nozīmē. Pretēji atbildētāja domām, Apgabaltiesas uzskats nemaz nerunā
pretim Senāta spriedumam Alkšņa-ffiršberga lietā, pēc kura
ir iespējams tāds maksājums par apkurināšanu, kādu atbildētājs pēc sava aprēķina atrod par piemērotu. No šī paša sprieduma tomēr arī izriet (sk. Sen. civ. kas. dep. spried. 1932. g.
Nr. 796), ka gadījumā, ja šis atbildētāja aprēķins — kā konkrētā lietā — izrādās par nepamatotu, tad viņš riskē ar no tā izrietošām nelabvēlīgām sekām, t. i. ar izlikšanu . . . Saskaņā ar
izteikto, norēķini par apkurinašanas izdevumiem ieprieksējos
gados šai lietā nekrīt svarā, kādēļ Apgabaltiesai nebija iemesla
šo norēķinu neiesniegšanu no prasītāja puses apskatīt no Civ.
proc. nolik. 532. (444.) panta viedokja.
(1933. g. 15. dec spr. Nr. 1030, Purgala pr. pr. Kēniņu.)
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1. (1.).

Tiesu Palāta, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, atraidijusi praslbu, starp citu, aiz tā iemesla: a) ka saskaņā ar
1922. g. noteik. par pensijām, var saņemt tikai vienu pensiju
pēc izvēles; b) ka šāds noteikums ir spēkā arī gadījumos, kad
pensionāram ir tiesība uz pensiju pēc 1927. g. likuma; c) ka,
bez tā, uz prasītāju, kā valsts iestādes darbinieku, vispār nav
attiecināms 1927. g. likums, saskaņā ar šī likuma 117. pantu.
No prasības lūgumā attēlotiem apstākliem ir redzams, ka pensija prasītājam vispār piekrita kā valsts darbiniekam, kādēļ
pati tiesība uz pensiju nav pieskaitāina prasītāja civīltiesībām,
par kurām viņš varētu celt stndu civlltiesā. Pats prasītājs jau
bija griezies pie Scnāta adrninistrātīvā departamenta, un pēdējais bija atstājis bez ievērības prasītāja sūdzību par Tautas
labklajības ministrijas lcmumu pensijas piešķiršanas lietā. Tādā kārtā lieta vispār ncpareizi ierosināta praslbas cejā un tādēļ tā izbeidzama, neielaižoties kasācijas sūdzībā pievesto apcerējumu iztirzāšanā pēc lietas būtības.
(1933. g. 13. dec. spr. Nr. 1239, Vasiljeva pr. 1. pr. Latvijas valsti.)

27. (19.).
Sūdzības, tādēļ ari kasācijas sūdzība, uzskatāmas kā pareizi iesniegtas arī tad, ja to iesniedzis viens pats aizbildnis,
jo aizbildniecības vienādība xm nedalāmība prasāmas tikai pašas aizbilstamās personas intereses, ja vien nav konstatēts,
ka otrais azibildnis būtu pret kasācijas sūdzlbas iesniegšanuprotestējis (Sen. spried. 28/498, 29/90). Tāpēc Apgabaltiesai
nebija pamata kasācijas sūdzību izsniegt atpakal atbildētājai
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uz tā pamata vien, ka kasācijas sūdzlba parakstīta tikai viena
paša aizbildņa vārdā. Apgabaltiesas pievestais Kr. Senāta
spriedums (76/459; sk. arī 72/375, 641) nav pārliecinošs, jo
viņš dibinās vienīgi uz Civ. proc. nolik. 19. (tagad 27.) p. Pievestais 19. p. paredz tikai vispārējo noteikumu, ka personu
vietā, kuras stāv aizbildnībā, prasa un atbild tiesā viņu aizbildņi; bet ar to nemaz vēl nav izšķirts jautājums par to, vai
un cik tālu gadījumā, ja ir vairāk aizbildņu, procesa papīru parakstlšanai prasāma taisni visu aizbildņu piedalīšanās. Šis jautājums izšķirams nevis pēc prcx:esuālām, bet gan pēc materiālitiesiskām normām, un proti no solidāro attiecību viedokla, kas
pastāv starp vairākiem aizbildņiem, un vienīgi aizbilstamas
personas interesēs. Ja tāpēc tiesa nenodibina, ka kaut arī
viens no vairākiem aizbildņiem būtu atteicies parakstīt procesa papīru (kasācijas sūdzību), tad nav pamata prezumēt neparakstījušās personas nepiekrišanu kasācijas sūdzības iesniegšanai, sevišķi ievērojot to, ka aizbildņa pienākums vispār ir
nepielaist tāda sprieduma galīgā spēkā nākšanu, kas aizskārtu
aizbilstamās personas tiesības ш intereses.
(1933, g. 13. dec spr. Nr. 2901, Branča pr. 1. pr. Stepiņa mant. masu.)

106. (821.).
Nepareizi domā prasītājs it kā Apgabaltiesai, ja tā atzinusi liec. Br. liecību par neticamu, vajadzētu saskaņā ar Civ.
proc. nolik. 106. p. dot prasltājam termiņu jaunu pierādījumu
iesniegšanai par šiem apstākliem, jo Civ. proc. nolik. 106. p.
nav attiecināms uz tiem gadījumiem, kā tas ir konkrētā lietā,
kad tiesa apspriež pierādījumus, kuri jau iesniegti uzdoto apstāklu noskaidrošanai (sal. CKD. spried. 1933, 1823).
(1933. g. 14. decembra spr. Nr. 1046, Kālenberga pr. 1. pr. Richteri.)

193. (1391.).
Apgabaltiesa, pievienojoties īres valdes sprieduma motīviem, strīdus veikala īri ņoteikusi Ls 704.— mēnesī, starp citu,
aiz tā iemesla, ka lietpratēji veikala pirmskara Ires naudu noteikuši uz 440 zelta rubļiem mēnesī. Pretēji prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa nebija
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spiesta ņemt vērā prasītāja lūgumu, kuru viņš iesniedzis tiesai
tikai pēc tam, kad tiesa šai lietā jau bija taisījusi savu spriedumu un tiesas sastāvs bija jau parakstijis rezolūciju. Lai gan
tiesai saskaņā ar Civ. proc. nolik. 193. p. līdz sprieduma pasludināšanai ir tiesība grozīt lietā taisīto spriedumu un tiesa
var arī atjaunot partu mutiskās sacīkstes (sal. Civ. pr. nolik.
205. p. un Kr. Sen. spried. 1876. g. Nr. 55), tad tomēr tas nav
darāms katrā gadījumā. Lai apspriestu kādus no vienas vai
otras puses iesniegtus jaunus pierādījumus, kas iesniegti pēc
lietas izklauslšanas pēc būtības, tiesai katrā zinā par šiem
jauniem pieradījumiem jāizklausa arī pretējā puse, t. i. jāatjauno tiesas sēde un partu disputs; šai gadījumā no lietas nav
redzams, arī prasītāļs savā kasāeijas sūdzībā pat neapgalvo,
ka pēc minētā lūguma saņemšanas atbildētājas pilnvarnieks
vēl būtu atradies tiesā un tiesai būtu bijis iespējams atjaunot
tiesas sēdi un izklauslt atbildētāja pilnvarnieka paskaidrojumus par šo lūgumu; šādos gadījumos, kā to jau paskaidrojis
Kr. Senats savā 1699. g. spried. Nr. 73, no tiesas priekšsēdētāja (sēdes vadītāja) i e s k a t a atkarājas, vai nu atjaunot tie-sas sēdi un izklausīt partu paskaidrojumus, vai nē; ja nu šai
gadījumā tiesas sēdes vadītājs nav tiesas sēdi atjaunojis, bet
uz minēto lūgumu taisījis rezolūciju, ka tas iesniegts pēc rezolūcijas parakstīšanas, tad līdz ar to viņš ir atzinis, ka tiesas
sēde nav atjaunojama, un šai ziņā priekšsēdētāja rīcībā nekādu
procesa nolikumu pārkāpums nav atrodams; neatkarīgi no tā
pats lūgums par jauniem pierādījumiem ir tik nenoteikts, ka
jau tamdēļ vien tiesa to varēja neņemt vērā, jo prasītājs minētā lūgumā aizrāda, ka viņam esot t i e š i pierādījumi par
īres apmēru 1914. gadā, bet pie tam tuvāk nepaskaidro, kas
tad tie īsti par pierādījumiem, un vēl pie tam lūdz 3 dienu laiku šo pierādījumu iesniegšanai. Savā kascācijas sūdzībā prasītājs turpretim pārmet Apgabaltiesas lūgumā uzdoto liecinieku
nenopratināšanu, lai gan īstenībā minētā lūgumā liecinieki nemaz nav uzdoti.
(1933. g. 30. sept. spr. Nr. 2498, Levitāna pr. 1. pr. A/S. „Valters un
Rapa".)
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350. (248.).

Nedibināts ir kasācijas sūdzības 1. pkts, kurā atbildētājas cenšas pierādīt, ka prasītājas pilnvarniekam, neesot bijusi
pietiekoša pilnvara vest lietas Apgabaltiesā, kā vispārējā tiesu
iestādē, jo uz pilnvaras, kuras teksts atbilstot tikai pilnvaras
tekstam, vest lietas Miertiesās un Apgabaltiesā kā apellācijas
instancē, vārdi „kā apellācijas instancē" esot gan izstrlpoti,
bet šis strīpojums neesot atrunāts, kādēl šāds trūkums saskaņā ar Not. nolik. 100., 101. un 102. р. р., atņemot šai pilnvarai
notāriāla akta nozīmi. Bet tas vien, ja arī šai pilnvarai trūkst
notāriāla akta nozīme, vēl nepadara pašu pilnvaru par nederīgu, jo saskaņā ar piez. pie Civ. proc. nolik. 350. (248.) р., zvērinātiem advokātiem ir tiesības iesniegt pilnvaru tikai ar pilnvaras devēja parakstu un notāriālas pilnvaras nemaz nav vajadzīgs. Bez tam šī pilnvara jau no paša sākuma formas ziņā
nebija notāriāls akts, bet tikai prīvāts akts, jo bija apliecināts
vienīgi paraksts (sal. CKD. spried. 1928/25). Tāpēc arī Not.
nolik. 102. p. paredzētā redakcija uz šo gadījumu nav attiecināma. Uz šo gadījumu nav attiecināms arī Pag. tiesu lik.
113. (281.) pants, jo tas runā par aktiem, kurus apliecina pagasttiesa, bet ne pagasta valde, kā tas ir šai gadījumā. Kas
attiecas uz pilnvarojuma trūkumu apellācijas sūdzības iesniegšanai, tad šai ziņā Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka prasītājas
pilnvarniekam apellācijas sūdzības iesniegšanas laikā ir jau bijusi izdota pilnvara, kas piešķif tiesības arī vest lietas Tiesu
Palātā un iesniegt apellācijas sūdzības. Tas vien, ka šāda
pilnvara jau nqbija pievienota pie apellācijas sūdzības, nevarēja būt par iemeslu apellācijas sūdzības atstāšanai bez caurskatīšanas, jo šai ziņā jau Senāts ir paskaidrojis savā spriedumā Janelsīta-Bebris lietā (CKD. spried. 1926/493), ka pilnvaras trūkumu pie apellācijas sūdzības varēja novērst, iesniedzot pašu pilvaru kaut arī vai II instancē, jo no svara ir
tikai nodibināt, ka attiecīga pilnvara pilnvaras oēmējam ir bijusi jau t a i l a i k ā , k a d a p e l l ā c i j a s s ū d z ī b a i e s n i e g t a. Šāds Senāta paskaidrojums, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēju domām, ir attiecināms arī uz šo lietu, jo pilnvaras nepievienošana vai nu pie iesūdzības raksta vai arī pie
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apellācijas sūdzlbas ir vienāda nozīme un sekas kā miertiesu,
tā arl vispārējās tiesu iestādēs.
(1933. g. 14. decembra spr. Nr. 2031, Ploriys pr. 1. pr. Lapiijš u. c.)

362. (2582.).
A/S. „The Estonian Timber Со Ltd." likvidācijas komisija bija iesniegusi prasību pret Ziceli K. par Ls 27.700.—
pēc parādzīmes. Pret so prasību no atbildētāja puses tika celti
iebildumi, ka tā celta no neeksistējošas personas un uz izbeigušās pilnvaras pamata. Pirms šo atbildētāja iebildumu caurskatīšanas no ticsas puses, M. E. iesniedza prasības lūgumu,
kurā tas lūdza pielaist viņu kā trešo personu ar pastāvīgu
praslbu šai lietā pret atbildētāju. Apgabaltiesa ar savu lēmumu: 1) izbeigusi „The Estonian Timber Со Ltd." prasību, 2)
atraidījusi M. E. lūgumu par vina pielaišanu kā trešo personu
ar patstāvīgu prasību, tamdēļ, ka šī lieta, kas esot uzsākta no
neeksistējušas personas, jau по paša sākuma esot uzskatāma
par neesošu, un 3) izdalījusi M. E. praslbas lūgumu atsevišķā
lietā. Šo lēmumu atbildētājs pārsūdzējis daļā par M. E. pra
slbas izdalīšanu atsevišķā lietā un dalā par tiesas un lietas vešanas izdevumu neuzlikšanu, kā prasltājai, tā arī trešai personai. Tiesu Palāta pārsūdzību apmierinājusi tikai daļā par
tiesas un lietas vešanas izdevumu uzlikšanu prasītājai, bet
pārējā daļā blakus sūdzību atstājusi bez ievērības. Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs apstrīd Tiesu Palātas lēmuma pareizību, kā attiecībā uz tiesas un lietas vešanas izdevumu neuzlikšanu trešai personai, tā arī attiecībā uz M. E. kā trešās
personas prasības lūguma izdalīšanu atsevišķā lietā. Nedibināts ir atbildētāja aizrādījums, ka Apgabaltiesa nevarētu M.
E. prasības lūgumu izdalīt atsevišķā lietā, bet tas bija izsniedzams viņam atpakaļ. Šai gadījumā M. E. prasības rugumam
kā tādam no tiesas puses vēl nemaz nebija dots virziens, jo
ja arī' по šī prasības lūguma atbildētājam bija izsniegts noraksts, tad tomēr tas nav uzskatāms par tādu prasības līlguma
izsniegšanu pretējai pusei, kādu paredz Civ. proc. nolik. 380.
(275.) р., tāpēe, ka prasības lūgumā bija savienoti kopā kā
lūgums par pielaišanu kā trešo personu ат patstavlgu praslbu,
tā arī pats prasības lūgums (iesūdzības raksts). Virziens bija
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dots tikai M. E. lūgumam par viņa pielaišanu kā trešo personu, bet jautājums par iesūdzības raksta kā tāda tālāku virzī-šanu jau stāvēja atkarībā no tā, kā izškirs tiesa jautājumu par
M. E. pielaišanu par trešo personu. Ja nu tiesas sēdē pats
atbildētājs bija lūdzis šo lietu izbeigt, un tiesa nāca pie slē■dziena, ka šī prasības lieta no paša sākuma nav eksistējusi,
tad arī tiesa nevarēja šo lietu turpināt it kā tāpēc vien, lai doЫ virzienu III personas prasībai, bet tiesa pilnīgi pareizi M. E.
praslbas lūgumu izdalījusi atsevišķā lietā pēc analogijas ar
Civ. proc. nolik. 362. (2582.) p. noteikumiem. Bez tam atbildētājam arī nav likumīgas intereses pretoties III personas prasības izdalīšanai, jo izdalīšanas fakts ir no svara vienīgi jautājumā par tiesas nodokļu ieskaitīšanu III personas prasībā un
atbildētājs nevar sūdzēties par to, ka tiesa no III personas neprasa iemaksāt par jaunu nodoklus. Kr. Senāta spriedums
{1913/53) Zeveržejevas lietā uz šo lietu nav attiecināms, jO' tagadējās lietas apstākļi nav analogi ar minēto Zeveržejevas
lietu. Nepareizi domā atbildētājs it kā viņam pienāktos tiesas
un lietas vešanas izdevumi no III personas, jo šai gadījumā,
kā tas augstāk aprādīts, M. E. praslbas lūgumam netika dots
virziens, un arī pats atbildētājs nebija lūdzis III personas prasību izbeigt vai atraidīt, bet bija lūdzis tikai M. E. lūgumu par
viņa pielaišanu kā trešo personu atstāt bez ievērības un viņa
lesniegto lūgumu izsniegt atpakal; tamdēl arT atkrīt lugums
uzlikt tiesas un lietas vešanas izdevumus M. E., jo vinā prasība netika no tiesas ne caurskatlta, ne ari izbeigta. Bez tatti
pats atbildētājs I instancē, kur tika izšķirtš jautājums par M.
E. lūguma tālāko gaitu, nemaz nebija lūdžis užlikt M. E. arī
tiesas un lietas vešanas izdevumus un tikai pirmo reizi savā
blakus sūdzlbā par Apgabaltiesas lēmumu aizrādījis, ka viņam
pienākās tiesas un lietas vešanas izdevumi no III personas.
Tādēl šo iemeslu dēl vien jau Tiesu Palāta varēja šādu atbildētāja lūgumu noraidīt.
(1933. g. 14. decembra spr. Nr. 166, A/B. „The Estonian Timber Со
Ltd." pr. 1. pr. Kristālu.)

455. (3661.).
Lūgumu par apliecības izdošanu Tiesu Palāta varēja at-

Civīlprocesa nolikums.

—

]80

—

raidīt, nākot pie slcdzicna, ka atbildētaja uzdoticm apstākliem
priekš lietas nav nozīmes (Civ. proc. nol. 455. (3661.) р.).
(1933. к- 25. novembra

spr. Nr. 2625, Viškcra pr. 1. pr.

Kajnbalu.)

463. (371.).
Atbildētājs apgalvo savā kasācijas sūdzībā, ka bērni vispār nevar būt par lieciniekiem savu vecāku lietās. Pretēji at
bildctäja domām, no Civ. proc. nolik. 463. (371.) p. 3. pkt. nc~
teikuma, ka nav pielaižami pie lieclbas došanas bērni p r e t
vecākiem, izriet vienīgi tas, ka prāvnieks nevar uzdot sava
pretinieka bērnus par lieciniekiem s a v ā pusē, bet nebūt n e izriet bērnu, kā liecinieku, it kā absolūta nespēja bīit par lie
ciniekiem vispār savu vecāku lietās (sal. Isančenko, Komentāra II sēj. 115. lp.).
(1933. g. 25. nov. spr. Nr. 899, Kleists pr. 1. pr. Ulmani.)

498. (410.).
Apgabaltiesa, kuras motīviem pievienojusies Tiesu Palāta, konstatējusi, ka saskanā ar Tiesu izpildltāja žurnālu, tas
1932. g. 29. aprīlī izlicis izsoles sludinājnmu Rigas Apgabaltiesā un pie pārdodamā naraa. Ja nu sūdzētājs līidzis Tiesu P a lātu nopratināt liecinieku oficiālā aktā (Tiesu izpildītāja žurnālā) apliecināto apstāklu atspēkošanai, tad šāds līigums jau
uz Civ. proc. nolik. 498. p. nav vērā ņemams.
(1933. z. 26. okt. / 23. nov. / 14. dec. spr. Nr. 2586, Golta 1.)

715. (615.).
Sūdzētājas lūgušas miertiesnesi dzēst uz viņām piederoso
immobili ievcsto atzīmi Miķcla A. prasības nodrošināšanai
par 500 rub. uz miertiesneša 1912. g. 28. februāra izpildraksta
pamata, paskaidrojot, ka viņas saskaņā ar Civ. proc. nolik.
715. (615.) pantu vēlās atzīmcs vietā nodrošināt prasību
skaidrā nandā, kādu viņas icmaksā Ls 6.67 apmēra. Miertiesnesis lūgumu noraidījis uz tā pamata, ka lietā nav izaicināts A., kurš varētu celt iebildumus, un ka A. izaicināšan;i;
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lūdzējas nav uzrādljušas pēdējā dzīves vietu. Blakus sūdzību par mietiesneša lēmumu Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības.
Sūdzētāju kasācijas sūdzība nepelna ievērības, jo lūdzējas kā agrākās prasības lietas atbildētāja ūniversālsukcesores,
gan būtu pietiekoši lēģitimētas agrākās lietas turpināšanā, bet,
katrā ziņā, neizsaucot prasītāju A., lūdzējas nevar panākt atzīmes dzēšanu. Pašas lūdzējas atsaucas uz to, ka vēlas grozīt prasības nodrošināšanas veidu, bet arī Civ. proc. nolik.
715. (615.) p. neizslēdz vajadzību izsaukt uz tiesu pretējo pusi, kā to pareizi atzinis miertiesnesis. Jau tādēļ vien tiesa
varēja lūgumu atstāt bez ievērības, kādēļ, gala slēdziena ziņā
Apgabaltiesas lēmums, ar kuru blakus sūdzlba atstāta bez ievērības, ir uzskatāms par pareizu.
(1933. g. 25. okt. spr. Nr. 1013, Aroloviča 1.)

782. (681.).
Tiesu Palāta ar savu spriedumu atzinusi, ka starp prāvniekiem pastāvošās nomas attiecības esot izbeigušās, un nospriedusi izlikt atbildētāju no nomas objekta, kas atrodas Katlakalna pagasta robežās, Bauskas ceļā Nr. 40. Pret prasību
atbildētājs bija cēlis to iebildumu, ka strīdus zemes gabalu
līdz ar ēkām viņam esOt tiesības saņemt savā īpašumā saskaņā ar Pilsētas zemju lik. (Lik. kr. 62, 1928. g.) 9. р.; pie kam
atbildētājs ir iesniedzis arī pierādījumus, ka viņš ierosinājis
lietu par strīdus objekta atsavināšanu fondā un tā iegūšanu
uz 1923. g. likuma (Lik. kr. 59) pamata. Šādam atbildētāja
ierosinājumam ir dota tālākā gaita un lieta atrodas Zemkopības mniistrijas izšķiršanā.
Pie tādiem apstākliem, kad par to pašu objektu tiek
vesta lieta Zemkopības ministrijā, kuras gala rezultāts pozitīvā gadījumā var atstāt iespaidu arī uz šo lietu, Tiesu Palātai arī bez partu aizrādījuma vajadzēja apsvērt, vai šīs lietas gaita nav apturama, piemērojoties Civ. proc. nolik. 782.
<691.) — 793. (692.) p. p. noteikumiem līdz atsavināšanas jautājuma galīgai izšķiršanai, jo atsavināišanas lietai ir prejudiciāla nozīme priekš šīs lietas un pretējā gadījumā var rasties
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täds stāvoklis, ka par vienu un to pašu objektu büs divi dažādi lēmumi, kas taisīti no attiecīgām iestādēm viņu kompetenču robežās. Ja arī Civ. pr. nolik. tieši šādus apturēšanas
gadījumus neparedz, tad ar to vēl nebūt nav teikts, ka ārpus
Civ. proc. nolik. 10. (8.), 654. (564.) un 782. (691.) p. p. paredzētiem gadrjumiem tiesai nebūtu pienākums apturēt lietas
gaitu. Šai zinā ilggadīga tiesu iestāžu prakse jau nodibinājusi tādu stāvokli, ka lietas gaitas apturēšana pielaižama (pat
ex officio) tādos gadījumos, kad vienas lietas izšķiršana prejudicē otras lictas likteni (CKD. spried. 1930/1445 un arī saL
Kr. Sen. CKD. spried. 1875. g. Nrr.. 870).
Neapsverot pie tādiem apstākliem jautājumu, vai šls lie
tas gaita nebūtu apturama līdz atsavināšanas lietas izškiršanai
no zemkopības ministra, Tiesu Palāta savā spriedumā ir pielaidusi motīvu nepilnību un nepareizību, ar ко pārkāpusi Civ.
proc. nolik. 816. pantu.
(1933. g. 27. okt. / 25. nov. / 15. dec. spr. Nr. 1032. Siliņa pr. 1. pr.
Skurbi.)

896. (783.).
Lēmumi par procespapīru atstāšanu bez tālākvirzīšanas
aiz Civ. proc. nolik. 373. p.paredzētiem iemesliem vispār nav
ar blakus sūdzībām pārsūdzami, aiz tā iemesla, ka ar minētiem lēmumiem lietas iztiesāšana nemaz nav nobeigta vai izbeigta.
(1933. & 25. okt. spr. Nr. 2591. Lībermaua pr. 1. pr. Michelsonu.)

907. (793.).
Saskaņā ar L. civ. lik. 41891. pantu, jautājumu par tāda
apstākla esamību, kas pusei dod tiesību vienpusēji atteikties
no pcrsoniska darba līguma, izšķir pēc sava taisnīga ieskata
tiesa, kura lietu skata cauri pēc būtības. Ar to atkrīt un Senātā
vispār nav apspriežami kasācijas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi, kuros virja apstrīd Tiesu Palātas slēdziena pareizību par to, ka konkrētā gadījumā atbildētājam bijis dibināts
iemesls atlaist prasītāju saskaņā ar L. civ. lik. 41891. pantu.
(1933. g. 15. dec. spr. Nr. 183, Robinsona pr. 1. pr. Ozoliņu.)
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928. (811.).
Pretēji atbildētājas R. paskaidrojumam viņas kasācijas
sūdzībā, Tiesu Palāta nav pārkāpusi Civ. proc. nol. 928. (811.)
paatu ar to, ka viņa pievedusi sava sprieduma vesturiska dalā savu agrāko, Senāta atcelto spriedumu ar ta motlviem, jo
minētais pants aizīiedz tikai apspriest agrākā sprieduma pareizību vai nepareizību, ко Tiesu Palāta nav darījusi.
(1933. g. 25. nov. spr. Nr. 33, Purviņa un Siliņ m. pr. 1. pr. Rags u». c.)

1262. (1117.).
Apgabaltiesa, kurai pievienojusies Tiesu Palāta, pietiekoši motīvējusi, kādēl krēditors F. nav uzskatāms par piedzinēju techniskā nozīmē un proti tāpēc, ka tas nav izpildījis tos
noteikumus, no kuriem atkarājas immobiļa piespiedu pardošana izsolē, t. i. nav iesniedzis ziņojumu par immobiļa novertējumu (1262. р.). Likums taisni šim novērtējumarri piešķir
izcilu nozīmi, jo novērtējums jāņem vērā, noteicot summu, jio
kuras sākas izsole (1293. р.); tādēļ likums atzīst pašam paradniekam tiesību apstrīdēt piedzinēja noteikto cenu (1263.—1271.
р. р.). Та tad, bez piedzinēja iesniegtā ziņojuma par immoЬЦа novērtējumu, lietu vispār nevar novest Hdz pārdošanai.
Tikai tad, ja uzstājas jau kāds cits krēditors, kas izpilda 1262.
р., tad pārdošanas procedūru var virzīt uz priekšu un tikai
tāds krēditors tad nu būtu atzīstams par īsto piedzinēju techniskā nozīmē, un tikai tas tad varētu izlietot to priekšrocību, pieteicot paturēšanas tiesības, kuras paredz 1316. p. 2. d.
(1933. g. 26. okt. / 23. nov. / 14. dec. spr. Nr. 2586, Golta 1.)

1289. (1148.).
1) Civ. proc. nol. 1289. p. noteikumi paši par sevi nav
uzskatāmi par tik absolūti esenciāliem, ka viņu neieverošana
varētu novest pie izsoles atcelšanas; ari pats 1289. p. formulējums: „paziņojumi... i z l i e k a m i " (nevis jāizliek) пога
на uz to, ka te domāts nevis par „Mussvorschrift", bet tikai
par „Sollvorschrift", kuras neizpildīšanai nav noteiktas sankcijas'.' Tāpēc Tiesu Palāta, sevišķi neapsverot mineto lugu-
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mu, gala rezultāta ziņā, nav pielaidusi tādu likuma pārkāpumu, kam būtu janoved pie viņas lēmuma atcelšanas.
(1933. g. 26. okt. / 23. nov. / 14. dec. spr. Nr. 2586, Golta I.)

2) 1285. p. paredzētie laiki (t. s. „termiņi") aprēķināmi
pēc Civ. proe. nol. 942. p. un tāpēc izsoles dienu nevarēja nolikt uz 4. augustu, kad par izsoli ticis izsludināts tikai 4. maijā (1285. p. 3. pkt.). Izsoles noturēšana pirms 1285. p. paredzētā termiņa ir, saskaņā ar 1324. p. 3. pkta izpratni, uzskatāms par iemeslu izsoli atzīt par spēkā neesošu. Gan 1324.
p. 3. pkt. — burtiski — runā par gadījumu, kad izsole notikusi pirms paziņojuma (sludinājumā) aprādītā termiņa. To
mer, ja sludinājumā pats izsoles termiņš nolikts pretlikumigi,
t. i. p i r m s likumā (1285. p. 3. pkt.) paredzetā laika, tad an
šāds likuma pārkāpums paiet zem 1324. p. 3. pkt. aprādītā gadījuma un katrā ziņā uzskatāms par tik svarīgu izsoles kārtības pārkāpumu (Sen. spr. 28/671), kam jānoved pie izsoles
atzīšanas par spēkā neesošu. Tiesu Palāta it sevišķi nav ņēmusi vērā, ka parädnieks savu sudzību par izsoles termiņa
nepareizu saīsināšanu cēlis Civ. proc. nol. 1341. p. paredzētā
laikā un proti 1932. g. 12. jūlijā, t. i. priekš izsoles dienas, kad
tiesai bija pilnīgi iespējams, vēl pirms izsoles noturesanas saskaņā ar 1340. p. izsoles lietu apturot, uzlikt tiesu izpildītājam
par pienākumu nolikt jaunu izsoles dienu. Kaut arī runā stāvošā gadījumā starpība bijusi tikai viena diena, tomēr nevar
noteikt robežas, dienu s к a i t а z-ща, un no tā padarīt atkarigu jautājuma izšķiršanu, vai šī dienu skaita neievērošana
pašā sludinājumā būtu pietiekošs iemesls izsoles atcelšanai.
Šāda formula ienestu izsoles lietā nenoteiktību un nedrošību,
kādas nekad nav pielaižamas taisni izsoles lietās, kur aizskārtas licla skaita personu un pat publikas intereses. Pilnīgi nevietā ieskats, ka tiesa varētu apsvērt sludinājumos pielaistās kļūdas (izsoles termiņa noteikšanā) svarīgumu it kā
atkarībā no varbutējā kļudas kaitējuma konkrētos lietas apstākļos.
(1933-. g. 26. okt. I 23. nov. / 14. dec. spr. Nr. 2586. Golta 1.)
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1324. (1180.).
Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka sludinājumā „Valdības
Vēstnesī" ir ieviesusies drukas kjūda, caur ко tiesu izpildītāja pareizā novērtējuma summa Ls 167.000.— sludinājumā
parādījusies par Ls 107.000.—. No izsoles apstiprināšanas vai
neapstiprināšanas viedokļa Tiesu Palāta ir atradusi, ka Apgabaltiesai nevar pārmest svarīgu likuma prasījumu neievērošanu, jo Apgabaltiesa varējusi atstāt bez ievēribas lūgumu neapstiprināt izsoli, kura īstenībā ir notikusi pie pareizas novērtējuma summas Ls 167.000.—, bet sludinājuma kjūdas izlabošanu bijis jāpanāk pašam parādniekam ar sūdzību Civ. proc.
nolik. 1341. p. paredzētā laikā. Tāpat Tiesu Palāta ir atradusi, ka sludinājuma nepareizība hipotēku summu apzīmējumā
nav izsaukusi nekādas sliktas sekas parādniekamv jo solīšana
sākusies no Ls 167.000.—, kāda summa pārsniedz priekšrocību
baudošo pretenziju kopsummu, kādēļ arī šai ziņā Apgabaltiesai nebijis iemesla atzīt izsoli par noturētu ar svarīgu likuma
prasījumu pārkāpumiem. Savā kasācijas sūdzībā parādnieks
aizrāda, ka Tiesu Palāta nav apsvērusi viņa atsaukšanos uz
Civ. proc. nolik. 1324. p. 1. pkt. sakarā ar vairāku pircēju nepareizu noraidīšanu, kas noticis tādā kārtā, ka izsolē nav pielaistas personas, kas sagatavojušas drošības naudu Ls
10.700.— apmērā, kā tas bijis noteikts sludinājumā, un tādēļ
nav varējušas iemaksāt izsolē pieprasītos Ls 167.000.:—. Tādā kārtā pats sūdzētājs atzīst, ka jautājums īstenībā negrozās
ap pircēju nepielaišanu ņemt dalību izsolē, bet ap pircēju pienākuma neizpildīšanu pēc Civ. proc. nolik. 1299., kas savukārt vedams sakarībā ar sludinājumā pielaistām nepareizībām.
Civ. proc. nolik. 1324. (1180.) p. nav piemērojams tiem gadījumiem, kad Heta grozās vienīgi ap immobila pārdošanas
i z s l u d i n ā š a n a s nepareizībām, bet ne ap pašas i z s o l e s n o t u r ē š a n a s nepareizību (sal. Isačenko, VI sēj. 309.
lp.). Jau tādēl vien Tiesu Palāta varēja īpaši neapstāties pie
jautājuma, vai ir noticis Civ. proc. nolik. 1324. p. 1. pkt. pārkāpums, un, izejot no tā, ka pašā izsoles noturēšanā nepareizības nav pielaistas, bet sūdzība iziet vienīgi uz to nelabvēlīgo
seku apsvēršanu, kādas iziet no nepareizas izsludināšanas,
Tiesu Palāta, konstatējot, ka pats sūdzētājs varējis šīs nelab-
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vēlīgās sekas novērst ar Civ. proc. nolik. 1341. p. paredzēto
sūdzību par izsludināšanas nepareizībām, varēja nākt pie slēdziena, ka nav pamata atzīt izsoli par spēkā neesošu. Ar to
atkrīt visi aizrādījumi parādnieka kasācijas sūdzībā.
(1933. g. 13. dec. spr. Nr. 2448, Kugrena un с 1.)

1710. (2079.).
Prasītājs ncapstrīd Tiesu Palātas aizrādījuma pareizību
uz to, ka jau pirms Jēkaba G. mantojuma lietā izdarītā uzaicinājuma atbildētājs ieguvis īpašuma tiesibas uz minēto zemes
gabalu. Uzaicinājums tika izdarīts nevis tāpēc, lai noskaidrotu mantojumā ieejošo mantu sastāvu it kā pēc Civ.'proc. nol.
1705. (2072.) р., bet gan par mantojuma atklāšanu pēc 1710.
(2079.) p. T i e s u Palāta šai ziņā gan nepareizi atzīmē, ka atbildētājam piederējušam prasījumam dēļ iegūtā zemes gabala
apstiprināšanas uz viņa vārda zemes grāmatās esot piešķirams it kā publisks raksturs. īstenībā minētais prasījums
attiecināms uz privātām subjektīvām tiesībām, kas tāpat padotas noilgumam kā visas pārējās prasījuma tiesības (Kr. Senāta spriedums 1901. g. Nr. 33). Tomēr, šāda Tiesu Palātas
pielaistā nepareizība nekrīt svarā tāpēc, ka saskanā ar L.
civ. lik. 3004. p. piez. lietiskas tiesības, kas nodibinās tieši uz
likuma, ir spēkā neatkarīgi no viņu ievešanas zemes grāmatās. Tāpēc atbildētāja uz iesēdējuma pamata iegūtās īpašuma
tiesibas uz minēto zemes gabalu iestājušās ipso jure un ir
spēkā absolūti attiecībā uz trešām personām un nav tādēl satricināmas ar nepieteikšanu proklāmas laikā par mantojuma
atklāšanu.
(1933. g. 23. nov. spr. Nr. 85, Goldes pr. 1. pr. Priedīti.)
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Dažādi tirdzn. tiesību jautajumi.
1) Apgabaltiesa apmierinājusi prasību par dalības naudas izmaksu un noraidījusi atbildētājas iebildumus par Ls
95,04 ieturēšanu no prasītājas pienākošās dalības naudas aiz ta
iemesla, ka atbildētājai neesot tiesības rēķināt ne procentus,
ne arī soda naudu no tās summas, kuru prasītājas saskaņa ar
atbildētājas pilnas biedru sapulces 1928. g. 5. aprīļa lemumu
vajadzējis iemaksāt atbildētājas kasē kā aizdevumu, jo atbildētājas statūti nedodot tai tiesības izdarlt aizņēmumu no biedriem spaidu kārtā.
Šāds Apgabaltiesas uzskats ir pilnīgi pareizs un ja arī
biedriem ir saistoši sabiedrības biedru pilnas sapulces lemumi,
tad tomēr vienīgi tiktāl, ciktāl tie taisītf statūtu noteiktas robežās. Atbildētājas statūtu 29. un 30. §§ gan piešķir sabiedrībai tiesības izdarīt aizņēmumus, ar citiem vardiem sakot, aizņemties naudu no saviem biedriem, bet aizņemšanas var notikt tikai uz brīvas vienošanās pamata starp sabiedrību un
viņas biedriem (Sen. spried. 32/771), jo pretējā gadījuma, t. i.
kad iztrūkst brīvas vienošanās, sabiedrība vairs neizdara aizņēmumu, bet gan' uzliek saviem biedriem spaidu maksajumus,
un šādas tiesības tomēr tie statūtu paragrafi (20., 29., 30., 51.,
84., 85., 86. un 90.), uz kuriem atsaucas atbildētāja, pedejai nepie'šķir.' Paziņojumā gan tiek runāts par „noguldījumu". Bet
arī noguldīt naudu sabiedrība nevar piespiest biedru. Sai
ziņā stat. 30. § arī tikai paredz, ka sabiedrība var p i e ņ e m t
(bet ne pieprasīt!) noguldījumus. Nepareizi arī doma atbildētāja, it kā prasītājam, lai atsvabinātos no sabiedrības pilnas sapulces lēmuma izpildīšānas, pa priekšu vajadzejis panākt šī lēmuma atcelšanu prasības ceļā, jo sabiedrības pilnas
sapulces lēmumi par tādiem priekšmetiem un jautajumiem, kas
pēc statūtiem neietilpst viņas kompetencē, vispar nav saistoši
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sabiedrības biedriem. Nevietā šai gadljumā atbildētāja atsaucas uz Noteikumiem par kooperātīvām sabiedrībām un viņu
sabiedrlbām (Lik. kr. 126, 1919. g.), jo arī šie noteikumi nepiešķir kooperātlvām sabiedrībām tiesības uzlikt saviem bied
riem spaidu maksājumus sabiedrībai par labu. Atbildetaja pat
neapgalvo, ka prasītājs būtu piedalījies pilnsapulcē.
(1933. g. 14. <jec. spr. Nr. 1069. Koša pr. 1. pr. Cēsu Krāj-aizdevu
sabiedribu.)

2) Tiesu Palata, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motīviem, nākusi pie slēdziena, ka līguma attiecības starp
Zalmani Š. un atbildētāju dibinās uz akcepta kredita atklāšanas līgumu, sakarā ar rambursa darījumu. Šāda līguma kodols pastāv iekš tam, ka vietējā banka, klienta uzdevumā, uzdod savam korespondentam, ārzemes bankai (t. s. ramburs,bankai, Ramboursstelle) akceptēt un izpirkt (samaksāt) uz vietējās bankas rēķina tratas (pārvedu vekseļus), kuras kāda
trešā persona, vietējās bankas klients pārdevējs-kreditors,
trasē uz minēto ārzemes banku iepriekš noteiktā summā, kura līdzinās 3. personu un vietējās bankas klientu norunātai
pirkšanas cenai (I 17, 40; II 11; I 37—39: II 14—15; Staubs,
kommentārs pie vācu HGB. priekšpiezīmes pie 373. § Nr. 65,
65-a—65-d). Tā tad, no vienas puses, vietējai bankai jānogādā vai jānodrošina savam korespondentam (ārzemes bankai
kā ramburabankai) segum spar pēdējā akceptētām resp. samaksātām tratām ar garantijām vai citādi. No otras puses,
vietējā banka arī sev par labu pieprasa attiecīgo nodrošinājumu no sava klienta, kura pienākums ir atlīdzināt savai vietējai bankai tās summas, ar kurām viņas korespondents ārzemēs (rambursbanka) dēbitē vietējo banku par minētām, uz
viņas rēķina akceptētām resp. samaksātām tratām. Šads vietējai bankai по viņas klienta nododams nodrošinājums var —
starp citu — pastāvēt arī rokas ķīlā, piem. obligācijās, kādu
rokas ķīlu var pēc vienošanās iedot vietējai bankai — paša
klienta vietā — arī kāda cita persona (L. с lik. 1387. р.). Kon
kreta gadījumā rokas ķīlu —obligācijas vietējai bankai. t. i.
atbildētājai nodevis prasītājs sava brāla Zalmaņa Š. vietā. Tādā kārtā, kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta, atbildetaja ir atbildīga tikai savam korespondentam un pie tam nevis pēc vck-

ļgg

Dazaditirdzni.ties.jaut.

seļiem it kā uz vekseju pamata, bet gan tikai ā r p u s v e к s e ļ i e m uz — starp abām bankām pastāvošā — materialitiesiskā pamatdarījuma (Geschāftsbesorgungsauftrag), otras
bankas uzdevumā uz garatijas, pamata. Tapat arī vietejas
bankas klients neatrodas vekseļa attiecībās nedz ar vietejas
bankas ārzemes korespondentu (rambursbanku), nedz ar savu
vietējo banku. Vekselu attiecības nodibinās vienīgi starp minēto korespondentu un trešo personu (vietējās bankas klientu
tiešo kontrahentu-pārdevēju), kas trasē pārvedu vekseliuzminēto korespondentu, lai ar šo pārvedu vekseli saņemtu ekvivalentu, t. i. pirkšanas cenu par vietējās bankas klientam pardotam
un šim pēdējam uz Latvijas piegādājamām precem. Atbildetāja (vietējā banka) savu prasījumu pret savu klientu (Zalmani Š.) dibina tāpēc nevis uz kādiem vekseļiem, bet uz mineta
kreditatklāšanas llguma, kas atspogulojas kontrahenta attie* cībā, pie kam atbildētājas prasījums un šada prasījuma apmērs redzams no kontrahenta izvedamā saldo banka.i (t. i.
atbildētājai) par labu. Ar to tad atkrīt visi prasītaja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros tas sava argumentācijā iziet no Zalmaņa Š. vekseltiesiskām saistībam. Nevar
būt šaubas — pretēji prasītāja domām —, ka kreditatklašanas
darījumi un arī garantiju uzņemšanās vai izdošana tieši ieiet
kreditiestāžu, seviški akciju bankn, operācijās (sk. arī Sen.
civ. kas. dep. spr. 1930. g. Nr. 1492; 1932. g. Nr. 1758). Tāpēc atkrīt prasītāja blakus lūgums par kadu reķinu norakstu
iesniegšanu tiesai, lai konstatētu, ka Zalmaņa Š. parads sastadoties no atbildētājai neatļautām operācijam. Tagadeja lieta
prasītājs nodevis atbildētājai tās klienta, Zālmaņa Š., saistību
nodrošināšanai, rokas ķīlu veidā, savas 3 obligacijas (L. civ.
lik. 1387. р.). Pie tam, saskaņā ar rokas kīlas darījuma noteikumiem, kā nodrošināmā pfasījuma apmēra pieradījums atzīstams vienīgl atbildētājas veikala grāmātas. Та tad, ķīlas
devējs ir prasītājs, bet ķīlas ņēmējs ir atbildetaja. Ja nu prasltajs tagad prasa no ķīlas uēfnējas atpakaļ savu rokas ķīlu,
tad prasītājam iepriekš rioteikti jāpierāda, ka viss tas parads,
kura nodrošinājumam obligācijas tikušas iedotas, tiesam ir
dzēsts visumā (L. civ. lik. 1484. ņ.):_ Prasītājspat neapgalvo,
ka Zalmaņa Š. parāds atbildētājai butu ticis dzests. Ar to atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasacijas sudzība, kuros
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tas apstrīd pievestā Tiesu Palātas slēdziena pareizību par to,
ka prasība nav dibināta pašā pamatā.
(1933. g. 13..decembra spr. Nr. 2508, Šmuklera pr. 1. pr. A/S. „Ri
gas kreditbanka".)

3) Apgabaltiesa prasību atraidljusi aiz tā iemesla: a)
ka atbildētājs H. G. prasītājai pienāknšās pirkuma summu
samaksājis prasltājas aģentam-atbildētājam K., un b) ka prasītāja ar savu konklūdentu rīcību esot atzinusi, ka atbildētājam
K. piederot ticsības iekasēt naudu priekš prasītājas.
Nākot pie slēdziena, it kā prasītāja ar konklūdentu rīcību būtu atzinusi, ka atbildētājam K. pieder inkaso tiesības,
Apgabaltiesa savā spriedumā tomēr nemaz nav apsvērusi noslēgtā pirkuma-pārdevuma līguma 3. §, uz ко prasītāja tieši
aizrāda apellācijas sūdzībā,, un pēc kura visi maksājumi katrā
zinā izdarāmi G. un ka izslēgts citas personas pilnvarojums,
kurš expressis verbis nebūtu izteikts no G. Šai gadījumā pēc
lietā noskaidrotiem apstākļiem arl nebija iespējams prezumēt,
ka atbildētājam K. būtu piederējušas inkaso tiesības, jo pēc
tiesas konstatējuma K. bijis tikai aģents, bet inkaso mandāts
ir prezumējams tikai attiecībā uz ceļojošiem aģentiem. Neapsverot šos līgurna noteikumus Apgabaltiesa savā spriedumā
ir pielaidusi motīvu nepilnību un nepareizību.
(1933. gf. 27. nkt. spr. Nr. 1008, A/S. „Fr. Melichar — Umrath un
Со" pr. 1. pr. Gabliku un Krastiuu.)

4) Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādīto datu pamata konstatējusi, ka prasītājs bijis atbildētāja pastāvīgs pārstāvis un profesionāli pret atlīdzību sagatavojis sava mandāta uzdevumā un interesēs tirdznieciskus
darījumus. Šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā, ar to
atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, ar
kuriem tas apstrīd šādu konstatējumu pareizību pēc būtības;
izejot no šādām konstatētām prasītaja darbības pazīmēm, Ap
gabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs uzskatāms
par aģentu, jo taisni tās darbības pazīmes, kuras konstatē
Apgabaltiesa atbilst agenta, bet ne māklera darbības pazīmēm; tamdēl arī šai gadījumā Apgabaltiesa varēja piemērot
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:.is Biržas not. 68. § un atzīt, ka prasītājam kā aģentam atlld ilia nepienākas, jo pats prasītājs savā kasācijas sūdzībā
li noliedz, ka darījums nav ticis nokārtots un arī neapgalvo,
l i pie darījuma nenokārtošanas būtu vainojams atbildētājs
(pSrdevējs); tas vicn, ka prasītājs izpildījis starpnieka picnāI niiiiis pic citām firmām vēl nenorāda, ka vinš būtu māklers,
IM ;iri aģents var reprezentēt vairākus namus.
(1933. g. 14. dec. spr. Nr. 2376, Steinberga pr. I. pr. Koblencu.)
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Tirdzniecības procesa nolikums.
410.
Pēc Tirdzn. proc. nolik. 410. p. (1931. g. red.) maksātnespējlgo parädnieku tiesa neapcietina, ja по parādnieka iesniegtiem paskaidrojumiem un pierādījumiem izriet, ka viņš
kluvis par maksātnespējīgu bez pašas vainas, t. i. nelaimīgu
saimniecisku apstāklu dēļ un pie tarn trūkst pazīmes, ka по
parādnieka puses pielaista kāda launprātība. Sūdzētājs pieturas pie tām domām, ka ļaunprātība tikai tad varot novest
pie maksātnespējīga parādnieka apcietināšanas, J a launprātība
bijusi maksātnespējības cēlonis. Tāds 410. p, iztulkojums nav
par pareizu atzīstams. Vispirms jāatzīmē, ka 410. р. а priori
uzstāda to principu, ka katrs parādnieks, kas izsludināts par
maksātnespējīgu tirdzniecībā, ir „reizē ar to" apcietināms
(410. p. 1. teik.), pie kam 410. р. pieved tikai zināmus i z n ē ,
m u m u s по pievestā vispārējā principa. Katrs izņēmums iztulkojams visšaurākā izpratnē. Tie 410. p. minētie izņēmumi
(vainas trūkums un ļaunprātības pazīmju trūkums) saprotami
nevis alternātlvi, bet gan к u m u 1 ā t ī v i. Tās tieši izriet
по 410. р. 3. teik. sintaktiskās interpretācijas, proti: pirmais
blakus teikums „ . . . ka viņš kļuvi spar maksātnespējīgu bez
paša vainas, nelaimīgu saimniecisku apstāklu dēl. .." atkarājas tieši по iepriekšējā teikuma „izriet". Turprctim, tālākā
fraze „un lietā tnlkst pazīmes, ka по parādnieka puses pie
laista kāda launprātība", atkarīga по kondicionālā saikla „ja",
bct ncvis по augšā minētā pārkārtojamā saikla „ka". Tā tad,
gan 410. p. piegriež vērību tam, ka maksātncspējība netiktu
izsauktaar parādnieka vainu un tāpēc šai ziņā atzīst zinainu
sakarību starp parādnieka vainu un viua maksātnespējību, bet
parādnieka launprātības pazīmes uzskata par icmeslu 1 a i

—

193 —

Tirdzniec'. proc. tiolik.

ftbsolūti
i z s l ē g t u parādnieka līīgumu neapcietināt vinп. I.ipēc, lai maksātnespējīgu parādnieku atzītu par apcieInāmu, pietiktu ar launprātības pazīmju esamlbu vicn, pat ja
bniii konstatēts, ka maksātnespējlba tikusi ticši izsaukta 'ar
nelaimīgiem
saimnicciskicm
apstäkliem,
bet
nemaz
и :i v pic tam prasāms, ka b e z t ā vēl būtu konitēts, ka parādnieka ļaunprātība taisni izsaukusi maksātne■ iHjihu. Tiesu Palāta uz viņas aprādīto lietas apstāklu parriai;i im aiz viņas pievestiem iemesliem konstatējusi, ka visā sūdzētaju, to starpā arī, tā tad, tagadējā sūdzētāja, darbībā un
i Kibā saskatāmas ļaunprātības pazīmes.
Šāds Tiesu
Palātas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to tad atkrīt visi
Būdzētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros tas ap• iiul minētā Tiesu Palātas konstatējuma pareizību pēc būtīl'.is ни analizē atsevišķos, Tiesu Palātas pievestos apstākļus
рбс to faktiskās esamības. It sevišķi Tiesu Palātas pievestās
llccinieku K. un B. liecības pilnā mērā apstiprina Tiesu Palāi r . atsauksmi uz šo liecinieku liecībām, kas apliecinājuši netikvien Jēkaba M. vieglprātību un nolaidību, bet tieši vēl viii.i launprātību. Jāpiezīmē vēl, ka Jozefs M. un tagadējais
ndzētājs, viņa generālpilnvarnieks Jēkabs M., netika atrasti
и in dzīves vietā, kas pats par sevi gan norāda uz launprātī'II uiaksātnespējlbu (sk. Nosenko, kommentāru pie Tirdzn.
proc. nolik. 483. (tagad 390.) p. 4. §, 1it. „d" un tur pievestos
i i. Senāta spriedumus).
(1933. g. 13. dec. spr. Nr. 2444, A/S. „Latbus" 1.)
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Nodevu nolikums.
207.

Mantudevējs, Juris G., uz lietā esošā priekšiīguma pamata icguvis nevis nckustamu mantu im pat ne lietisku ticsību
uz nckustamu mantu, bct gan tikai obligācijas ticsību, proti,
praslt galīga līguma noslēgšanu, pēc kā pārdotā nekustamā
manta bija apstiprināma pircējam zemes grāmatās. Ja nu minētās tiesības nav lietiskas tiesības, tad tās n a v pieskaitāmas nekustamai mantai (L. civ. lik. 536. р.). Tāpēc no pēc
tagad mirušā G. palikušā mantojuma nav piedzenams mantojuma nodoklis jau tagadējā laikā, kad nav vēl zināms, vai galīgs līgums tiks noslēgts un, tā tad, mantinieki galīgi iegūs pašu nckustamo mantu. Bct, no otras puscs, ncvar noliegt, ka
uz priekšlīguma pamata mantiniekiem tiesība, iestājoties
prickšlīgumā paredzētām nosacījumam (Bāriņu tiesas lēmums
par atļaujas došanu galīgā līguma noslēgšanai), prasīt galīga
līguma noslēgšanu, izrēķināšanos par ienākumiem un izdevumiem, pašas nekustamas mantas nodošanu un pārdevēju piekrišanu tās apstiprināšanai mantudevēja mantiniekiem. Pie
šādiem apstākliem faktiskie lietas apstākļi un sevišķi mantinieku jūridiskais strivoklis pret pārdevējiem atzīstami par analogiem tādam stāvoklim, kur mantojuma manta nav vēl galīgi
noskaidrota vai atrodas strīdiī. Šādu gadījumu paredz Nod.
nolik. 207. p. 1. tcik. Tādā kārtā, pretēji Tiesu Palātas domām, mantojuma nodoklis gan jau tagad а р r ē ķ i n ā m s pēc
minētās nekustamās mantas vērtības uz visparējā pamata, un
pro.ti, nctikvien atticcība uz mantudevēja brālēnu Jāni O. (k|
to jau atzinusi Tiesu Palāta), bet arī attiecībā uz mantudevēja
atraitni, Kristīni G.; viņas mantošanas ticsības apspricžanias
tad nevis pēc Vidzemes pilsētu tiesībām, bct gan pēc Vidze
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mes zemn. likuma, t. i. pēc mantojamā objekta atrašanās vietas (L. civ. lik. iev. 34. p. 3. teik.). Vidzem. zemn. lik. mantu
kopību starp zemnieku laulātiem neatzīst (Senāta spried.
29/112, 208; 31/1267 u. с). Tāpēc atraitne Kristīne G. nav по
mantojuma nodokja atsvabināma.
(1933- g. 28. sept. spr. Nr. 908, Gailīša 1.)
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Rīkpjums par zīmogmarkatn.
60,

Tiesu Palāta apstiprinājusi Nodokju departamenta uzrēķinu par Ls 14.000.— zīmogsoda uzlikšanu A/S. „Latvood" atrodot, ka zīmogsods esot uzliekams aiz tā iemesla, ka sa
biedriba preteji statūtu 9. § esot tīši vilcinājusi pagaidu apliecību formālu izdošanu akcionāriem, bet tomēr šīs pagaidu
apliecības izlietojusi savā iekšējā darbībā kā dokumentus akcionāru tieslbu leģitimēšanai. Pretēji Tiesu Palātas uzskatam,
tas apstāklis vien, ka sabiedriba pagaidu apliecības (īstenībā
tikai pagaidu apliecības projektus) izlictojusi savā iekšējā darbībā, vēl nevar būt par iemeslu lai atzītu, ka viņas arī būtu
jau jāapmaksā ar zīmognodevu. Saskaņā ar Rīk. par zTmog
nodevu 40. un 60. р. р., аг zīmognodevu ir jāapmaksā tādas
pagaidu apliecības, kas ir pilnīgi gatavas izlaišanai apgrozībā,
šai gadījumā turpretim, kā tas redzams no pie lietas pievienotās pagaidu apliecības grāmatas, pašas pagaidu apliecības vēl
nav galīgi izgatavotas, jo uz tām trīīkst attiecīgo parakstu,
kādēļ tās var uzskatīt vienīgi par pagaidu apliecību projektiem, kas tomēr pēc Rīk. par zīmognodevu nav apmaksājami
ar zīmognodevu neatkarīgi no tā, vai viņas tiktu, vai netiktu
izlietotas sabiedrības iekšējā darbvedībā (sal. arī CKD. spried.
1931. g. Nr. 717). Arī tas apstāklis, ka sabiedriba, pretēji statūtu 9. §, būtu tīši vilcinājusies ar pagaidu apliecibu izdošanu,
nevar būt par pamatu zīmogsoda uzlikšanai, jo, kā jau aizrādīts augstāk, kamēr pagaidu apliecības nav galīgi izgatavotas
.laišanai apgrozībā, tikmēr arī viņas nav apmaksājamas ar
zīmognodevu.
(1933. g. 15. dec. spr. Nr. 202, akc. sab. „Latvood" i.)

— 197 —

Notariata nolikums.
317.
Rīgas Hipotēku biedrība ir lūgusi Apgabaltiesu nolikt
publiskā izsolē Dāvīda M. nekustamu īpašumu biedrības statūtu 66., 85. un 86. §§ kārtībā hipotēkāriskā aizdevuma procentu nesamaksas dēļ. Apgabaltiesa ir noraidījusi lūgumu,
konstatējot, ka uz immobiļa ir ievesta atzīme par Dāvīda M.
maksātnespējību, un atrodot, ka šī atzīme saskaņā ar Notār.
nolik. 317. p. ir par šķērsli immobiļa nolikšanai izsolē, un ka
hipotēkāriskam kreditoram atliek vienīgi piedalīties ar savu
pretenziju konkursā. Šādu viedokli ir uzturējusi arī Tiesu
Palāta, atstājot bez ievērības Rīgas Hipotēku biedrības blakus sūdzību.
Pretēji Tiesu Palātas domām, Notār. nolik. 317. p. noteikumam par maksātnespējības atzīmi ir tā nozīme, ka jaunu prasījumu nodibināšanās parādnieka personā vairs nav iespējama pēc konkursa atklāšanās, un uz immobiļa nav ievedamas arī tiesības, kas būtu pamatotas p. piem. uz tiesas
sprieduma. Tomēr, maksātnespējības moments gan atņem
atsevišķiem kreditoriem iespēju reālizēt savus prasījumils ārpus konkursa kārtības, bet šis noteikums taisni neattiecas uz
ķīlu tiesību ņēmējiem, kuri patur pilnu brīvību patstāvīgi reālizēt savas tiesības vispārējā kārtībā, neatkarīgi no konkursa
kārtības (Tjutrjumovs, Konkursa tiesības, 85. lpp.). Atzīme
par maksātnespējību gan ir par šķērsli_visādu tiesību^ ievešanai-zemes grāmatu reģistfī un kreditoru piedziņai sakarā ar
mantes ieiešaaiL konkursa masā. bet tas neattiecas uz ģadījumiem, īpaši atzīmētiem likumā, kad prasījumi apmierināmi
īpaši, ārpus konkursa (sal. Gasman un Nolken, 332. lpp.). Ķīlu tiesību ņēmēji ar likumu taisni ir nostādīti tādā stāvoklī,
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ka atsevišķai parādnieka mantai ir jākalpo šā kreditora īpašai (pret citiem kreditoriem) un atsevišķai (ārpus konkursa)
apmierināšanai, jo pēc bīītības ķīlu tieslbu nolūks ir iznemt
zināmu lietu no pārējo kreditoru piedziņām, atstājot to vienīgi
ķīlas ņēmēja nodrošinājumam (sal. Gasman un Nolken, 292.
Ipp.). Konkursa masā taisni neieict tā manta, kura nodrošina
bipotēkārisku prasījuinu, izņemot gadījumus, kad mantai pēc
hipotēkāriskā prasījuma apmierināšanas paliek pārpalikums,
vai hipotēkāriskais kreditors vispār atsakās no savām tiesībām un atrod par vajadzīgu uzstāties konkursā kā personīgs
kreditors (Tjutrjumovs, konkursa tiesības, 180. 1. р.). Kā hipotēkārisks kreditors, viņš taisni nevar ņemt dalību konkursā.
jo virja prasījumam ir paredzēts atsevišks, ärpus konkursa,
apmierinājums (sal. Tjutrjumovs, о. с. 147. lpp.). Tiesību reālizēšana pie ārpus konkursa apmierināšanas taisni atkarājas
no šādu priviliģētu kreditoru ieskata, un taisni tādēļ konkur
sa valdei saskaņā ar V pielik. (pie Civ. proc. nolik. 1396. p.)
85. (24.) p. ir dota tiesība lügt tiesu noteikt tcrmiņu ieķilātās
lietas pārdošanai, lai noskaidrotu atlikumu, kāds var ienākt
konkursa masā pēc ķīlas turētāja prasījumu apmierināsanas
(sal. Gasman un Nolken, 296. lpp.; Tjutrjumovs о. с. 180. lpp.).
Notar, nolik. 317. p. redz m.aksātnespējlbas atzīmē šķērsli visādu t i e s ī b u ievešanai uz maksātnespējīgā immobiļa, bet
ar to nav teikts, ka nevar notikt itnmöbila pārdošana piedzīšanas kārtlbā uz ķllas turētāja pieprasījumu, jo šādam viedoklim runātu pretim V pielik. (pie Civ. pr. nol. 1396. p.) 12.
(12.) p. noteikumu saturs. Pie tādiem apstākļiem jānāk pie
slēdziena, ka Tiesu Palātas motlvi, ar kuriem tā hipotēkāriskam kreditoram liek piedalīties ar savu pretenziju konkursa»
nav pareizi, un ka motīvēšanas nepareizības dēļ Tiesu P a l ā tas lēmums uzrāda Civ. proc. nolik. 816. (711.) p. pārkāpumu.
(1933. g. 25. novcmbra spr. Nr. 144. Markuzes nek. īpaš. pārdoš. 1.)
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Likums par laulību.
68.

Prasltājs 1927. g. bija iesniedzis praslbu par laullbas
šķiršanu uz Lik. par laul. 44. un 49. p. pamata. Šo prasību
Apgabaltiesa atraidījusi ar 1930. g. 30. aprīļa spriedumu, un
šis spriedums, kā nepārsūdzēts pēc būtības, stājies likumīgā
spēkā. Pēc tam 1930. g. 25. jūnijā prasītājs iesniedzis jaunu
prasību, kurā lūdz šķirt atbildētājas vainas dēj laulību tamdēl,
ka prāvnieki dzīvojot šķirti ilgāk par trim gadiem, neatsaucoties tieši uz Lik. par laulību atsevišķiem pantiem, bet tālākā
lietas gaitā prasītāja aizrāda, ka lūdzot šķirt laulību atbildētājas vainas dēļ uz Lik. par laulību 44., 49. un 50. p. p. pamata. m
Pēdējā lietā atbildētāja iesniegusi pretprasību, kurā lūdz šķirt
laulību uz Lik. par laulību 44. un 49. p. p. pamata prasītāja
vainas dēļ. Apgabaltiesa šķīrusi prāvnieku laulību pēc pirmprasības uz Lik. par laulību 50. panta pamata neatkarīgi no
laulāto vainas, bet lūgumu šķirt laullbu uz Lik. par laulību 44.
uri 49. p. p. atraidījusi tāpēc, ka šie prasības pamati esot jau
noraidoši izškirti pirmā lietā, kādā -spriedums jau stājies spēkā,
un prasītājs jaunus apstākļus, kas būtu notikuši pēc šī sprieduma, nepievedot. Pretprasību arī Apgabaltiesas atraidījusi,
kā nepierādītu un tiesas un lietas vešanas izdevumus uzlikusi
atbildētājai.
Par Apgabaltiesas spriedumu apellācijas iesniegušas
abas puses, un Tiesu Palāta, ievērojot prasītāja apellāciju, pārgrozījusi Apgabaltiesas spriedumu .un šķīrusi prāvnieku laulību atbildētājas vainas dēļ uz Lik. par laulību 44., 45. un 50.
p. p. pamata; pie kam Tiesu Palāta savu uzskatu, ka laulība
šķirama arī atbildētājas vainas dēl uz Lik. par Iaulību 44. un
49. р. р., pamato vienīgi ar to, ka prasītājam saskaņā ar Lik.
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par lanlību 68. р. līdz tiesas spricdumam esot bijusi tiesība
grozīt prasības pamatu. Šāds Tiesu Palātas uzskats šai gadījumā nav atzīstarns par pareizu tapec, ka atbildētāja pret
šķiršanas pamatiern pēc Lik. par laulību 44. un 49. р. р., atbildētājas vainas dēļ bija cēlusi iebildumu, ka šie prasības pamati jau izšķirti ar agrāko spēkā stājušos spriedumu un tāpec
tic vairs nevar bīīt par pamatu lanlības škiršanai šai praslbā
(exceptio rei judicatae). Šādu atbildētājas iebildumu Apgabaltiesa pilnīgi pareizi bija atzinusi par dibinātu tamdēl, ka
prasītājs par picrādījumu šiem šļriršanas pamatiem atsaucies
uz tiem pašiem apstākļicm un cēloniem, kas nodibinajušies
līdz ticsas spriedumam pirmā Iaulības šķiršanas lietā. Pie
tādiem apstāklicm Ticsu Palāta nevarēja vienīgi atsaukties
uz Lik. par laulību 68. р., bet, šķirot laulību atbildētājas vainas
dēl uz Lik. par laulību 44. un 49. p. p. pamata, Tiesu Palāta
gan bija jākonstatē, ka tie apstākļi, kas tiek likti par pamatu
tagadējai prasībai ir radušies pēc pirmas lietas izspriešanas, jo
pretējā fi:adījumā prasitāja ar jauno prasību apietu Civ. proc.
nolik. 1019.—1021. (893.—895.) p. p. noteikumus par spēkā gājuša sprieduma nozīmi nn spēkn. Ar to Tiesn Palāta savā
sprieduma šai daļā ir pielaidusi motīvu ncpiluību un nepareizību un ar to pār'kāpusi Civ. proc. nolik. 816. (711.) p. un
ncpareizi iztulkojusi Civ. proc. nolik. 1019. (893.) pantu.
Pretprasību Tiesu Palāta, pievienojoities Apgabaltiesas
sprieduma motīviem, atraidījusi tāpēc, ka atbildētāja necsot
pierādījusi, ka prasītājs bīītu to launprātīgi atstājis un ka vii.iš
būtu vainojams laulības dzīves izardīšanā. Šāds Tiesu Palātas konstatējums attiecas uz lictas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Nepareizi domā atbildētāja, it kā
ar to vien, ka pirmā prasība, kur prasītājs bija lūdzis šķirt
laulību atbildētājas vainas dēļ uz Lik. par laulību 44. un 49.
р. р., по ticsas ir atraidlta, jau būtu konstatēts, ka prasītājs ir
Iaunprātīgi atstäjis atbildētaju, un ka viņš vainojams laulības
dzīves izārdīšana, jo ar pirmo prasību ir izšķirts vieņīgi jautājums par atbildētājas nevainīgumu, bet nc prasītāja vainīffumu. Ar to atkrīt visi atbildetajas paskaidrojumi vii.ias kasācijas sūdzibas 3. pktā, ar kuvicin tā apstrīd Tiesu Palātas
spriedumu daļā par pretprasības atraidīšanu. Tāpat Tiesu P a lāta nebija spiesta scvišķi apsvērt atbildētājas apellācijas sil-
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dzlbā pievesto aizrādījumu par it kā nepareizu tiesas un lietas
vešanas izdevumu sadalīšanu pirmā instancē, jo pirmprasība
bija apmierināta un pretpraslba noraidīta un, ja arī pēc pirmprasības atbildētāja nebija atzīta par vainlgo pusi, kā to bija
lūdzis prasītājs, tad по tā vēl neizriet, ka pēc pirmprasības
kāda dala tiesas un lietas vešanas izdevumu būtu uzliekami
pašam prasītājam, un ari pati atbildētāja ne savā apellācijas
sūdzībā, ne arī kasācijas sūdzībā tuvāk nepaskaidro, kādā daļā tad tiesāšanas izdevumi būtu šai gadījumā uzliekami prasītājam un izejot по kādiem datiem būtu novērtējama viena vai
otra parta vaina laulības šķiršanas lietā. Ar to atkrīt kasācijas
sūdzības 4. pkts. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumiem, Tiesu Palāta arī pareizi izšķīrusi atbildētājas ierunu par exceptio litis pendentis tāpēc, ka spriedums pirmā
laullbas šķiršanas lietā pēc būtības jau bija stājies spēkā tai
laikā, kad šī prasība bija iesniegta, jo atbildētāja §o spriedumu bija pārsūdzējusi tikai attiecībā uz tiesas un lietas vešanas
izdevumiem, un prasītāfs по savas puses kontrapellāciju nebija iesniedzis.
(1933u g. 15. decembra spr. Nr. 2157.)

—
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Likums par darba laiku.
19.
Tiesu Paläta, pievienojoties Apgabalticsas sprieduma
motīviem, pievedusi plašus apsvērumus par to, ka prasltāja
pie atbildētājas nav ienemusi uzticības v i e t u ; šos motīvus
atbildēiāja savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina atspekot. Tarn
apstāklim, ka prasītāja pēc atbildētājas apgalvojuma, individuāli baudljusi tik lielu uzticību, ka no viņas netika praslts
kases norēķins, по Lik. Par darba laiku 19. p. viedokļa nav
izšķirošs, jo lai piemērotu šo pantu ir jākonstatē, ka darbinieka ieņemtā v i e t a pēc sava rakstura ir tāda, kura prasa sevišķu uzticību по darba devēja puses, bet nekrīt svarā, vai atkarībā по individuāla darbinieka personīgām Ipašībām vina
darba parastā kontrole būtu vajadzīga vai nē. Tādēļ nevar
novest pie Tiesu Palātas sprieduma atcelšanas tas apstāklis,
ka vina pievesto atbildētājas apgalvojumu nav pārbaudījusi.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 3020, Heidemans pr. I. pr. Coinpagnie Ge
nerale Transatlantiquc (French Line)).

2) Apgabaltiesa apmierinājusi prasītāja Prasību par
virsstundu atlīdzlbu, atzīstot, ka prasītājs nav bijis pie atbil
detajas "persona, kurai bija uzdota darbu vadlba Lik. par dar
ba laiku 19. panta nozīmē. Apgabalticsa konstatējusi, ka prasītājs vadīja smalkmaizītcs cepēju grupu un viua pienākurnos
ietilpa sanemit pasūtījumus, aprēķināt materiālus un norīkot viiļam padotos strādniekus. Angabaltiesa pareizi atzinusi, ka
pasīītījumu saņcmšana un materiālu aprēķināšana nav pienākumi, kurus izpildīt var vienīgi darbu vadītajs, jo tos var izpildīt kaut kurš kantorists, un ka tādā kārtā vienīgais prasltāja
pienakums darbā, 'kurš var attickties uz darbu vadibu, bija rī-
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Isdjuiui viuam padotam strädniekarn, rcsp. stradniekiem ко
пи ka darīt. Tomēr Apgabaltiesa varēja atzīt, ka šādas tieBlbas piešķiršana prasītājam vēl nepadarīja vipu par darba
vadītaju, jo — kā to Scn. civ. kas. dep. jau paskaidrojis
(1933. g. SPr. Nr. 556) — lai atzītu kādu personu par darba
\ adītāju Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē vel nepietiek, ka
ši persona dotu aizrādījumus par darba izpildīšanas kārtību,
bei ir nepieciešams, lai šīs personas darbības apjomā ietilptu
■ in tiesības dot visam uzuēmumam vai kādai viņa nodaļai n oI с i к t u v i r z i e n u; ka prasītājam bīītu piederējušas ari
BSdas tiesības, to atbildētāja savā kasācijas sūdzībā pat neapv.nlvo, bet norāda tikai uz to, ka atbildētājas ceptuves smalkinaizites nodaļā prasītāja darbs bijis vajadzīgs, kā s p e c i ā l i s t a darbs. Ar to, Protams, vēl nav konstatēts, .ka prasīl.iis šai nodaļai varējis dot noteiktu virzienu, kādu iespēju bez
i.nii pat izslēdz Apgabaltiesas konstatētais apstāklis, ka pats
prasītājs darbā bija padots vecākam brigādierim un bez tarn
IM maizTiīcas pārzinim, un ka vecākais brigādieris tieši devis
ļSkojumus strādniekiem, kuri strādājuši ш-inētā nodalā, kādēļ
.ni Apgabaltiesa atzinusi, ka prasītāja funkcijas darba vadībā
bljušas pat stipri aprobežotas un, nepatstāvīgas. Apgabaltieaizrādījums, ka šinī nodalā parasti strādājuši tikai divi cilBki, ir tikai blakus motlvu nozīme, kas nav iespaidojis Apgaball iesas šlēdzienu.
(1933v я. 15. dec. spr. Nr. .3068, Kriki pr. ]. pr. „Rīsas kooperātīvā
ceptuve".)

III.M/L'S

—

204

—

1919. g. 8. dec. lik. par Latvijas izglītības iestadem.
(Lik. kr. 155.)
Saskaņā ar 1919. g. 8. dec. lik. par Latvijas izglītības iestādēm (Lik. kr. 155) 18. pantu jautājumu par skolotāja atlaišanu var ierosinat skolu padome ar divām trešdalām balsu
vairäkuma; lietu izmeklē un izšķir skolu valde. Ar so noteikumu pilnīgi saskan tā paša likuma 59. р. 3. pkts, pēc kura
skolu valdes uzdevumos un kompetencē ietilpst skolotaju apstiprināšana un skolotaju atlaišana. Tā tad, saskaņā ar šī li
kuma skaidro tekstu skolotāja atlaišana atkaräjas tikai no
skolu valdes un tas pats princiPs izteikts arī 1923. g. 15. sept.
instrukcijā par mazākuma tautību skolu atvēršanu, skolotaju
apstiprināšanu un atlaišanu („Vald. Vēstn." Nr. 204), kura 2,
pants nosaka, ka obligātorisko un zemāko privāto skolu skolotājus ieteic skoias padome, ievēl skolas uzturētājs, apstiprina amatā attiecīga skolu valde (Likums par Latv. izglīt. iest.
59. p. 3. р.), un ka skolotaju atlaišanas lieta norit līdzīgā kārtībā. Tā tad, pēc vispārējā principa, skolas uzturētājs nevar
atlaist skolotaju vai uzteikt viņam, bet šāda tiesība Pieder ti
kai skolu valdei. Konkrētā gadījumā, pēc Tiesu Palātas konstatējuma, atbildētāja Ezras biedrības valde, atlaidusi pfasītāju, kura strādājusi atbildētājai piederošā „Žīdu privātā pamatskolā", uzteicot vir.iai 1931. g. 21. maijā uz 1931. g. 1. augustu,
t. i. laikā, kas paredzēts Izglītības ministrijas 1923. g. 14. maija rīkojumā par mācības gada maiņu obligātoriskās skolās
(„Vald. Vēstn." Nr. 101) 3. pktā. Saskanā ar augšā minētiem
noteikumiem šādai atlaišanai vai uzteikšanai nebūtu piešķirama nozīme, kā izdarītai ne no kompetentas iestādes, t. i. ne
no skolu valdes, un ja arī skolu valde 1931. g. 12. augustā nolēmusi piekrist atlaišanai, skaitot ar 1. augustu, tad arī tam
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— no pievesto noteikumu viedokļa — nebūtu nozīmes, jo saskaņā ar tiem skolu valdei Hdz 1. jūlijam bija jātaisa lēmums
par prasītājas atlaišanu un šāds lēmums bija jāpaziņo prasītājai līdz 1. jūlijam, Līdz minētam termiņam izdarītai uzteikšanai no skolas uzturētājas Puses turpretim nebūtu nekādas nozīmes, tas būtu atzīstams vienkārši par neesošu un tādēļ jau
aiz šī iemesla skolu valde, pretēji Tiesu Palātas domām, nebūtu varējusi šo uzteikšanu ratihabēt ex tunc (sk. Windscheidt
I, Ipp. 204.). Bet Tiesu Palāta, nākot pie pretēja uzskata un
atsaucoties arī uz augšā minētiem noteikumiem, tomēr savu
slēdzienu galvenā kārtā pamato uz 1931. g. 6. augusta noteikumiem par privātām mācības iestādēm (Lik. kr. 173) 5.^pantu (kas korespondē šo noteikumu 4. pantam 1925. g. 6. aug.
red. (Lik. kr. 147), pēc kura privātu skolu dibinātāji iesniedz
Izglītības ministrijai apstiprināšanai savus statūtus, norādot
mācības spēku Pieņemšanas un atlaišanas kārtību. Konstatējot, ka šinī gadījumā atbildētājas tādā kārtā apstiprināto statūtu 5. § noteic: „mācību pasniedzējus pieņem vai atlaiž „Ezras" biedrības valde, un pieņemšanu, saskaņā ar likuma noteikumiem, apstiprina attiecīgā iestāde", Tiesu Palāta atzinusi, ka no šī statūtu punkta burtiskā teksta izriet, ka tikai skolotāju pieņemšana — bet ne atlaišana — apstiprināma no skolas valdes. Tomēr Tiesu Palāta izlaidusi no acīm, ka saskaņā ar 1925. g. 6. aug. noteik. 8. p. 3. pktu (resp. 1931. g. 6.
aug. noteik. II p. 3. pkt.) privātā raācības iestāde, ja viņa grib
stiprināšanas un atsvabināšanas kārtību. Tā tad, šādām skolām, tad viņai, starp citu, jāizpilda vispārējie noteikumi par
direktoru vai priekšnieku un mācības spēku ievēlēšanas, apstiprināšanas un atsvabināšanas kārtību. Tā tad, šādām skolām piemērojams augšā minētais vispārējais noteikums par
to, ka skolotājus var atlaist tikai skolu valde. Konkretā lietā
prasītāja noteikti apgalvojusi, ka atbildētājas skola bauda
valsts uzturamās skolu tiesības (t i. pieder pie nupat minētā
skolu tipa), un lūgusi Tiesu Palātu izsniegt viņai apliecību attieclgas izziņas saņemšanai no Izglītības ministrijas žīdu izglītības pārvaldes. Tomēr Tiesu Palāta šos prasītājas paskaidrojumu un lūgumu pat nav apspriedusi, lai gan tiem, sa^kaņā ar sacīto, piešķirama svarīga nozīme priekš lietas, jo
ja prasītājas apgalvjoums apstiprinātos un skolotāju atlaišanai

1919. g. 8. dec. lik. par
Latv. izgl. iest. (1. kr. 155).

206

—

vinas uzturamä skolā būtu jānotiek vispārējā kārtība, t. i. caur
skolu valdi, tad, pēc pareiza Prasītājas aizrādfjuma, nebutu
piešķirama nozīme augšā minētam statūtu 5. §, jo statūtu noteikums, kas runā pretim likumam, nav atzīstams par spēkā
esošu, ja arī statūti būtu apstiprināti no attiecīgas iestādes.
Aiz pievestiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta,
atzīstot aiz viņas spriedumā pievestiem iemesliem, ka prasītäja tikusi likumā paredzētā kārtībā atsvabināta no amata uz
1931. g. augustu un ka viņai tādēļ nav tiesību prasīt darba algu līdz 1932. g. 31. julijam, pielaidusi motīvēšanas nepareizību
un nepilnību, ar to Pārkāpjot Civ. proc. nol. 444. (339.), 816.
(711.) pantus, kādēļ viņas spriedums atceļams.
(1933. g. 25. novembra spr. Nr. 2130, Drabkins pr. 1. pr. Esras b-bu.)
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1925. g. 10. febr. lik. par zemes ceļlem (Lik. kr. 26).

I

Saskaņā ar Lik. par zemes ceļiem (1925. g. 10. februāra
lik. redakcijā, Lik. kr. 26), kura bija spēkā šls prasības celšanas laikā (2. р. publiskie) vispārējā lietošanā esošie сеЦ ir
tādi, kuri vajadzīgi vispārējai lietošanai un par tādiem atzīti
no vietējām p a š v a l d ī b ā m un attiecīgām valsts iestādērn
un kurus nevar noliegt lietot uz privātīpašuma tieslbu pamata.
Tadā kārtā Tiesu Palāta savu slēdzienu par to, ka strīdū stavošais celš ir Publisks ceļš, varēja pamatot uz lietā piestādito
pagasta valdes apliecību par strīdū esošā cela raksturu (Sen.
civ. kas. dep. spried. 1927. g. Nr. 315). Šī apliecība atzīstama
par izšķirošu priekš lietas, kādēļ nekrīt svarā nopratināto liecinicku liecības šinī jautājumā; tāpēc Senats neatrod par vaJadzīgu apstāties pie kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaidro.iiuniem, kuros viņš pārmet Tiesu Palātai šo liecību nepareizu
• i pgaismošanu. Otrā instancē Prasltājs nav apstrīdējis, ka paista valdes apliecība attiecas taisni uz strīdū stāvošo celu,
i Rdēl viņam nav pamata ierosināt šo jautājumu savā kasāci|as sūdzībā. Nepamatoti prasītājs atsaucas uz Lik. par zemes ceļiem 4. pantu; šis pants gan nosaka, ka visi publiskie
ļi iezlmējami saimniecību zemes plānos, bet no tā neizriet,
i pirms šādas iezīmēšanas celš nevarētu tikt atzīts par publlsku. Tāpat nepamatoti prasītājs atsaucas uz lik. 42. pantu,
• iskaua ar kuru celu jaunbuvei, Paplašināšanai, virziena izlabošanai vai eitlem nolūkiem vajadzīgo zemes platību var atinat saskanā ar pastāvošiem noteikumiem; prasītājs pat
ipgalvo, ka kāda по 42. pantä minētām vajadzībām būtu
i.iNcjusi konkrēta gadījumā un būtu prasījusi zcmes atsaii.i лип. Saskaņā ar Lik. par zemes ceļiem 5. pantu, katram
ii tlesība lietot ceļu katrā laikā (ar 6. pantā pievestiem icroi" ojumiem, par kuriem konkrētā lietā nav runas). Tādēļ un
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konstatcjot, ka strīdū stāvošais ccļš ir publisks ccļš, Tiesu
Palāta rīkojusies parcizi, atraidot prasību, kurā prasītājs liīdz
atzīt, ka atbildctajam nav nckādas lictošanas tiesības uz strīdus ceju un aizliegt virjam braukt Pa šo ceļu.
(1933. g. 25. nov. spr. Nr. 49, Zariuu pr. 1. pr. Fulciou.)
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1925. g. 26. nov. instrukcija par lauku pašvaldību nodokļu un
citu neapstrīdāmu summu piedzīšanu.
1925. g. 26. novembra instrukcijas par lauku pašvaldību
nodokļu un citu neapstrīdāmu šīm pašvaldībāni pienācīgo summu piedzīšaņu 39. pantā noteikts, ka gadījumā, ja trešā persona neiemaksā piedzinējam no vioas pienākošos summu, tad
piedzinējam ir tiesība vērst Pret viņu p r . a s ī b u visas tās
summas apmērā, kura tai dienā, kad viņam piegādāta pavēste,
nācās saņemt parādniekam. No šī noteikuma, pretēji kasāciJas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam', nevar nākt pie slēdziena, ka noteikumā paredzētā gadījumā piedzinējam būtu
tiesība piedzlt vioam no trešās personas pienākošos summu
b e z s t r ī d u s k ā r t ī b ā , jo noteikumā tieši paredzēts, ka
šāds prasījums izvedams tikai prasības kārtībā. Jāpiezīmē,
ka arī 1932. g. 23. septembra instrukcija Par valsts nodokļu
piedzinējiem („V. V." Nr. 217) nepielaiž šādu bezstrīdu piedzīšanas kārtību pret trešo personū, bet nosaka, ka piedzinējam
šādā gadījumā jārīkojas pēc Civ. proc. nol. 724.—733., 1222. p.
p. (Instrukcijas 9. p. 1 „a"). Tādēl Apgabaltiesai konkrētā gadījumā bija pilnigs pamats atzīt, ka atbildētājs, vēršot piedzlšanu pīret prasītāju bezstrīdus kārtībā un pat bez jeb kāda
pamata aizzīmogojot prasītājas telpas, kufās atradušās viņas
mašīnas, rīkojusies nelikumīgi un ka viņai tādēl jāatbild par
prasītājai ar šādu rīcību izdarītiem zaudējumiem. šādu atbildētājas nelikumīgu ricību prasītājs, protams, nevarēja paredzēt, kādēl atbildētājai nav pamata atsaukties uz L. civ. lik.
3441. pantu, pēc kura zaudējuma eietējam nav tiesības prasīt
atlīdzību, ja viņš pats varējis to novērst, ievērodams pienācīgo uzmanību.
.,.. i
(1933. g. 15. decembra spr. Nr. 1108, Viesātu Piensaimraeku s-baš
PF. 1. pr. Jaunpils pagasta sab.)
-. = . . . ; : . . ■ ■
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Rigas pilsetas domes saistošie noteikumi.
Tiesu Palāta. pievienojoties Apgabaltiesas motīviera, šo
prasību apmierinājusi aiz tā iemesla, a) ka atbildētājas, kas
devusi dzīvlbu apdraudošu sPēku, pienākums esot bijis rūpēties par to, lai netiktu apdraudētas trešās personas un viņu
mantas un, lai šo pienākumu izpildītu, atbildētājai vajadzējis
periodiski pārbaudīt, vai elektrības vadi atrodas pienācīgā
kārtībā; b) ka šo savu pienākumu atbildetāja neesot izpildījusi, jo vina neesot pierādījusi, ka pēc elektrības ierīkošanas
E. 1918. g. viņa līdz nelaimes gadljumam ar prasītāja zirgu
būtu arī kādreiz pārbaudījusi elektrlbas vadu stāvokli; un c)
ka ar to atbildētāja по savas puses esot pielaidusi neuzmanīgu
rīcību, kādēļ arī viņai jāatbildot Par notikušo nelaimes gadījumu un jāatlīdzinot prasītājam nodarītie zaudējumi. Dibinot
atbildctājas kā strāvas devejas atbildību uz viņas pienākumu
izdarīt kārtējas vadu revīzijas, Tiesu Palāta tomēr nemaz
nav apsvērusi atbildētājas atsaukšanos uz Noteikumiem par
elektriskās strāvas plegādāšann (Rigas pilsetas domes saistošie noteikurai 1930. g. izdevums 343.—364. lpp., „V. V." Nr.
268, 269 un 270 — 1923. g. un Nr. 128, 129, 130 по 1924. g.).
Saskaņā ar šo noteikumu 3. § (ib. 358. lpp.) atbildētājas pienākums ir pārbaudīt elektrības patērētāju ietaises pēc viņu
instalācijas, bet tālākas pārbaudes ir izdarāmas no atbildētājas tikai uz patērētāju ierosinājumu, pie kam strāvas Patērētājiem par to pilsētai arī seviški ir jāsamaksā. Atbildētājai gan
pieder tieslba katrā laikcā ievadīt strāvas patērētaju ietaises,
bot no tä vien vēl nevar seeināt pilsetas pienāknmu to d a n t .
A n Tiesu Palāta, atrodot, ka atbildētājas pienākums bijis izdarīt kartejas pārbaudes, tomēr nav tuvāk paskaidrojusi cik
bieži tad strāvas devējai šādas parbaudcs bija izdarāmas. Lai
atzltu atbildētāju par vainojamu nolaidībā Ticsu Palātai va-
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Rigas pils, domes saist. noi

jadzēja konstatēt, ka tas clektnbas vads, ar kuru nosists prasītāja zirgs ir atbildētājas īpašums, t. i. ka šis vads saskaņā
ar Noteikumu 2. § (ib. 357. Ipp.) ir mäjas pievienojums vai pievadvads . Tikai pēdējā gadījumā atbildētāja kā vada īpašniece atbildētu par to, ka vina nav rīipējusies par vada uzturešanu kārtībā, bet nevar uzlikt elektrības strāvas piegādatājam atbildību par it kā no viņa pielaistu nolaidību tai gadījuMKi, ja strāvas patērētājs savā elektrības ietaisē pretēji noteikumiem ir pielaidis tādus pārgrozījumus, kas varēja izsaukt
nelaimes gadījumu. Neapsvcvot šo jautājurnu, Tiesu Palāta
savā spriedumā ir pielaidusi motīvu nePilnību un ar to pārkā])iisi Civ. proc. nolik. 816. pantu.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 139, Kaplana pr. 1. pr. Rīsas pilsētu.)
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1922. g. 5. janv. noteik. par Vidz. Ev.-Iut. konsistorijas likvid.
un ev.-lut. baznīcas pārvaldīšanu (Lik. kr. 4).
Atbildētāja cēlusi noraidījumu pēc Civ. proc. nol. 661. p.
4. pkt. uz tā pamata, ka prasītājai, Ev.-lut. baznīcas virsvaldei, prasības iesniegšanas laikā nav bijušas juridiskas perso
nas tiesības un ka tāpēc lieta esot jāizbcidz. Kas attiecas uz
noraidījumu, tad gan, pretēji Tiesu Palātas domārn, 1922. g.
55. janvāra Noteikumos (Lik. kr. 4) nav tai atzīts taisni juri
diskas Personas raksturs, bet tikai pārvaldības un draudžu
pārstāvības organa Ipašība. Tomēr virsvaides raksturs kā
juridiskas personas, noteikti deklarēts ar 1928. g. 14. augusta
Noteikumu 1. p. (Lik. kr. 182). Pievesto noteikumu 1. p. nav
domājis rādīt kādu jaunu normu vai citādi nokārtot virsvai
des un pārējo baznīcas organizēto vienību funkcijas un struktūru, bet ,uran tikai konstatēt viņu jau agrāk nodibināto jūridisko raksturu. T ā tad pievestam 1. p. ir tikai deklarātīva
nozīine, kādēl Virsvalde jau no vinas dibināšanas laika uzskatāma kā juridiska persona, kādai jau 1922. g. Noteikumi pieškīruši arl zināmas privattiesiskas funkcijas. (Sk. 4. pkt.) Kā
jūridiskai personai, Virsvaldei pieškirama arī partu spēja.
Pretēji atbildētājas domām, Virsvalde taisni atzīstama par likvidētās Vidzemes Ev.-lut. konsistorijas Pēcnācēju. 1922. g.
5. janvāra Noteikumi nenoteic, ka Konsistorijas funkcijas-pārietu uz Iekšlietu ministriju, bet, taisni otrādi, nosaka, ka Virsvaldci i)ēc tas konstituēšanās tick nodoti konsistorijas rīcība
esošā manta un kapitāli, bibliotēka un Inventars. Ja a n No
teikumu 1. р. nosaka, ka Konsitorijas akti im dokmncnti nododami iekšlietu ministra pārzināšanai, tad tomēr ar to nav
izslögls, ka taisni Konsistorijas sainmieciskās funkcijas, sakarä ar viuas rīcībā bijušicm kapitālicm un mantu, pārgajušas
uz Virsvaldi, to starpā arī vispārējā uz-raudzība par baznīcas
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1922. g. 5. janv. noteik. par
Vidz. Ev.-l. konsistor. likv.
un ev.-lut. b.pārv. (L. k.4).

iictoiamāra dziesmu grāmatām, kāda uzraudziba bez saubäm
piederēja konsistorijai pēc Bazn. lik. 264. p. Aiz aprādltiem
icmesliem Tiesu Palāta pareizi minēto noraidījumu atstājusi
bez ievērības.
(1933. g. 22- nov. spr. Nr. 2707, Latvijas Evanģēliskās baznīcas virsvaldes pr. 1. pr. savienību ,.Latvijas lauksairrmiecības centrālbiedrība".)
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Latvijas civīllikums.

169.
Apspriežot Hetu prasītāļas kasācijas sūdzības robežas,
Senats atrod, кa Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesaš
spriedumam, konstatējusi pēc sava taisnigā ieskata (L. civ.
169. р.), ka atbildetäjam, saskaņā ar ta materiaio stāvokīi,
var uzlikt alimentācijas pienākumus līdz Ls 20,— menesī.
s Tiesu Palātas konstatējums attiecas u z j i e t a s faktisko
:n nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kartība. Ar to atkrit
prasītājas paskaidrojumi viņas kasäcijas sudzība, kujos ta apstrīd minetä Tiesu Palātas konstatejuma pareizību pec butibas.
Prasītājas atsauksme uz „civīllikuma projekta (?) 316. p." nav
saprotama, kad jau L. civ. lik. 165., 169. p. p. (kā iepriekšeja,
1933. g. rcdakcijā) pietiekoši skaidri noteic, no ka javadas
tiesai, izspricžot jautājumu par alimentu apmeru.
(1934. g. 24. janvāra spr. Nr. 6.)

929.
Apgabaltiesa, apsvcrot lietas apstāklus un pievienojoties
īres valdes spriedumra motīviem, konstatejusi, ka kopejais starp
prasītāju un viņas brāli, Se., īpašums nav sadalīts starp viņiem
tā, ka katram no viņiem piekristu kada atscviška reala daļa,
bet gan tā, ka ienākurai sadalāmi starp viņiem divas kvotatīvāsdalās. Sāds Apgabaiticsas slēdziens attiecas uz lietas faktißkopusiimnavtapecpärbaudamskasacüas kartībā. Ar to at
knt atbildētāja paskaidrojumi viņa kasacijas^ sudzība, kuros tas
apstrīd Apgabaltiesas sledzienu pareizību pec butības, it sevišķl
arī atbildētāja apcerējumi par to, ka viņš, maksajot īres naudu
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prasītājai, traucējot prasītājas brāļa Se. faktisko valdīšanu.
J a nu ienākumi, kā tādi, no kopējā īpašuma kvotatīvi sadalīti
s t a r p dalībniekiem, tad katrs no vinicm var pretendēt uz savu
dalu ienākumos un tāpēc arī pieprasīt по kopējā objekta-īrnieka savu dalu īres naudā no sevis, pilnīgi patstāvīgi taisni uz
īres līguma pamata, attiecībā uz visām īrniekam izīrētām telpām (sk. Senāta spricd. 31. / Nr. 615. 2. pkts), neatkarīgi no
tā, a r kādu no dalībniekiem īrnieks īres līgumu bija noslēdzis
(sk. arī Senāta spried. 31 .,516.: Konradi un Walter VII 18.).
Tāpēc, izejot no tā, ka īres attiecības ipso jure pastāv arī ar
prasītāju, Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka tagadējā
prasība piekrīt taisni.īres valdei uz Lik. par telpu Iri 8. p.
pamata. Aiz tiem pašiem iemesliem Apgabaltiesa varēja arī
atzīt, ka prasītāja varēja savu daļu Tres naudā tieši no scvis
prasīt no atbildētāja kā kopējā Tpašuma īrnieka.
(1934. ц. 24. janvāra spr. Nr. 396, Apslts pr. 1. pr. Gurēviču.)

2848.
Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka sūdzētāja Ludmila K. ir
tikusi no krimināltiesas notiesāta par mantojuma atstājēja sievas, savas adoptīvmātes, Olgas ü., nogalināšanu im vēlāk по
visaugstākās varas apžēlota. No šāda konstatējuma Tiesu P a lāta varēja nākt pie slēdziena, ka sūdzētāja zaudējusi mantojumu kā necienīga mantiniece uz Civ. lik. 2848. p. 1. pkt. pa
mata). Senats jau ir paskaidrojis, ka Civ. lik. 2847. — 2877.
p. p. mantojuma zaudēšanas gadījumus apskata по mantošanas
necienības (Erbun^'ürdigkeit) viedokl.a, im ka, apspriežot mantinieku norādījumu, ar kuru viņš izsaucis Civ. lik. 2848. p. 1.
pktā paredzēto personu nāvi, likums liek vadīties taisni по šī
panta pamatā esošā pretmorāles (necienlbaš) viedokla (Senāta CKD. spried. Nr. 431. — 27. g.). Tādā kārtā, mantojums
tiek atrauts nevis tādēļ, ka tādas sekas ir nodibinājis krimināltiesas spriedums, bet tādēļ, ka sīidzētāja izrādījusies par necienīgu mantinieci Civ. lik. 2847. p. un 2849. p. 1. pkt. nozīmē.
Tādēl atkrlt visi aizrādījumi kasācijas sūdzībā par krimināltiesas sprieduma un apžēlošanas akta nozīmi, un par to, ka sūdzētājai, ka nepilngadīgai, spriedums nevarējis būt saistīts ar
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ticsību zaudēšanu. Civ. lik. 2848. р. 1. pkts paredz nctikvien
mantojuma atstājēja, bet arī tuvākā priekšmantinieka nogalināšanu, zem kāda jāsaprot arī l ī d z m a n t i n i e k s
(sal.
Erdmann, System des Privatrechts, III sēj. 502. Ipp.)- Izejot
no tā, ka nogalinātā Olga Q., kā mantojuma atstājēja Georga
O. sieva, bez šaubām, bija līdzmantiniccc sūdzētājai uz mir.
Georgia G. mantojumu, Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena
par Civ. lik. 2848. p. 1. pkt. piemērošanas priekšnoteikumn
csamību lietā, pie kam по šī panta viedoķla nebūt nekrīt svarā, lai mantojuma devējs būtu miris pirms tā priekšmantinieka
nāves, kura nāvi sagādājis nccicnīgais mantinieks. Ar to atkrīt visi aizrādījumi sūdzētājas kasācijas sūdzībā.
(1934. g. 24. janv. spr. Nr. 20, Grau'a 1.)

2946.
Prasītāja līidz picspricst viņai par labu по atbildētājas
Ls 2000,—, kādu sumrnu atbildētāja iztnaksājusi Melmutam Br.
pēc atbaldētājas Ventspils nodaļas pārveduma zīmes по 1925.
g. 19. novembra, lai gan Br. nav bijusi pilnvara šīs summas
sai.iemšanai; šo summu Br. izlietojis savāra vajadzībārn. Tie
su Palāta, atraidot prasību un picvienojoties Apgabaltiesas
sprieduma motīviem, konstatējusi, starp citu, a) ka Br. no miimtās summas nodevis prasītājas kasierei Ls 70,26, tcikdams,
ka pārējo summu — Ls 1929,74 iemaksājis Valsts degvīna izdalīšanas kantorī, par ко kvīti iesniegšot vēlāk, un b) ka pēc
prasītājas grāmatām šī pēdējā summa skaitās kā izmaksāta
I ;itvijas Spirtrfrpnieku akciju sabiedrībai. No šiem konstatēiiniiiem Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka Br. bijis pilnvarots naudu saņemt, resp. ja tas naudu saņēmis bez picticia pilnvarojuma, prasītāja ar šādu rīcību Br. darbību ir ratlhabējusi. Prasītāja šo Tiesu Palātas slēdzienu apstrīd view ar aizrādījumu, ka Ticsu Palāta nepareizi piešķīrusi ratihabicijas nozīmi prasītājas ncatbildīgo ierēdņu (kasiercs, grāLtveža) rīcībai, kuras neesot spējīgas kaut ко ratihabēt
prasītājas vārdā. Šis prasītājas aizrādījums ir nepareizs, jo
I и ii Palātas slēdzienu pilnīgi attaisno viuas atsaukšanās uz
lerakstiem inasītājas tirdzniecības grāmatās, kurā mir abso-
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]ūts. picradīšanas spēks pret prasītāju, kā tirgotāju, kas šīs
ģrāmatas ved (Civ. proc. nolik. 557. (469.) р., Tirdzn. nol. 681.
р., Kriev. Tirdzn. proc. nol. 243.. р.; sk. arī Dr. Loebera,
Tirdzn. ties. pārskats, 22. § V). Tādā kārtā picvestais Tiesu
Palātas slēdziens atzīstams par neapgāztu no prasītājas puscs, bct ņemot vērā tā izšķirošu nozīmi priekš lietas, nckrlt
svarā un tādēj nav pārbaudāmi kasācijas sūdzlbas iesniedzējas
paskaidrojumi, kui;os viija apstrīd pārējos Tiesu Palātas sprieduma motīvus, aiz kuvicm viņa nākusi pic tā paša slēdziena
par prasības nepamatotību.
(1934. g. 24. janvāra spr. Nr. 17, akc. sab. „Kaija" pr. 1. pr. Latv.
Tirdzn. un rūpn. banku.)

2951.
Lai atzītu kādu dokumentu par iiktīvu, nav nepieciešams
par to celt praslbu, bet to var arī izdarīt iebildumu celā.
(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 493, Sproga pr. 1. pr. Rjabinski.)

2952.
1) Prasītājs H. savā iesūdzības rakstā paskaidrojis, ka
viņam picdcrot kokapstrādāšanas fabrika, kura bijusi apdrošināta apdrošināšanas bicdrībā „Latvijas Lloids". Sakarā ar
fabrikā notikušo ugļinsgrēku starp partiem notikusi vicnošanās, pēc kuras atbildētaja apņēmusies prasītājam atlīdzināt Ls
7100,—. Sarunas par izlīgumu vedis Aleksandrs S., kas polisi
nodcvis prasītāja kalpotājam Nossonam R. R., nenododot po
lisi atpakal prasītājam, 1927. g:. novembrl pats saņēmis pret
polisi prasītājam pienākošos Ls 7100,—. R. nebijis pilnvarots
no prasītāja sai.iemt šo summu, jo vinam bijusi tikai pilnvara
izvest prasītāja darīšanas muitas iestādēs. R. liedzoties saņemto naiidu nodot prasītājam. Tādēl prasītājs, atrodot, ka
atbildētāja, izmaksājot naudu R., piclaidusi rupju neuzmanlbu,
lūdzis piedzīt viņam par labu no atbildētājas minētos
Ls 7 1 0 0 - .
Atbildētāja, neatzīstot prasību, paskaidrojusi, ka patiesībā R., kas izdarījis pasu apdrošinājumu, bijis apdrošinātās man-
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īpašnieks un tikai fiktīvi to pārvedis uz prasītāja vārda,
kfidēl atbildētāja bijusi lcģitimeta naudu izmaksāt R.
R., picaicināts lietā kā trešā persona atbildetājas pusē,
paskaidroiis, ka tiešām apdrošinātais objckts piederot vinain,
im ka ar prasļtāju ticis noslēgts fiktīvs pirkšanas-pārdošanas
[Igums, lai panāktu koka apstrādāšanas rūpniecības finaņcēšanu no Markeļa F., kurš H. uzskatījis un izlietojis kā uzticības
personu.
Otrā instancē tika pielaists kā trešā persona prasītāja
pusē Markeis F., kas paskaidrojis, ka vinš, financējot H. uznēiiniiim, tanī esot ieguldījis liclākas naudas summas un tādēļ
esot ieinteresēts, lai H. saņemtu apdrošināšanas sumrnii.
Tiesu Palāta, atcelot Apgabaltiesas spriedumu, prasību
atraidījusi.
Tiesu Palāta konstatējusi, ka trešā persona šinī lietā, R.,
[926. g. nopircis runā stāvošo fabriku, bet kādu pusgadu vēlāk
naudas trūkuma dēl bijis spiests kā kompaņjonu uzņemt Mar
ko! i F. un starp viniem nodibinājusies sabiedrība, kurā R. piedalījies ar mašīnām, bct F. ar naudas līdzekļiem, lai n o d r o š i n ā t u F. prasības R. uzņēmumā, fabrika un sevišķi mašītias tikušas pārvestas, saskaņā ar noslēgto pirkuma līgumu, uz
F. svaina prasītāja H. vārda, kurš tomēr faktiski lietā neesot
i.iēmis nekādu dalfbu un fabrikā neesot strādājis. Starp R. un
prasītāfu noslēgto pirkuma līgumu Tiesu Palāta atzinusi par
i' i к" t ī v u un tādēl nākusi pie slēdziena, ka prasītājam trūkstot
iiktīvleģitimācija šinī lietā. Šāds Tiesu Palātas uzskats nav
pamatots. Līguma fiktīvitāte konstatējama tad, ja kontrahenli formāli noslčguši līgumu, kamēr paticsi nekādas kontrahentu
imidisko attiecību pārmairjas nenotika, t. i., ja zem formāli
noslēgtā līguma nekāds cits līgums neslēpjas (Senāta CKD.
ipried. 1922. g. Nr. 1561.). Tiesu Palātas konstutētie lietas apBtākļi neatlanj taisīt slēdzienu, ka konkrētā gadījumā ticis noBl&gts tāds fiktīvs darījums (Scheingeschäft, мнимая сделка)
[О pati Ticsu Palāta atzinusi par pierādītu, ka darījums ticis
legts ar nolīīku nodrošināt F. prasTjumus R. uzņēmumā. Tā
tad, darījums но tika nevis tikai skata dēl, bct bija pilnīgi nopletni dornāts, kādēl konkrete gadījuimā koustatējamas nevis
flktīva, bct gan t. s. f i d ū c i ā r a darījuma pazīmes. Ticsu
Patöta, apskatot sakarā ar prasītāja aizrādījumiem līgumu arī
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по šī viedokļa, tomēr nākusi pie slēdziena, ka šādā gadījumā
līgums kādas tiesības varētu dot tikai F., bet ne prasītājam.
Tomēr fidūeiāra darījuma slēgšanas nolūks var būt dažāds (Senāta CKD. spr. 1932. g. Nr. 400.), un nav šķēršļu atzīt fidūciāra
darījuma pastāvēšanu arl tad, ja, kā konkrētā gadījumā, darījuma noslēgšanas mērķis nebija paša fidūciāra (H,), bet citas
personas (viņa svaiņa F.) prasījumu nodrošināšana, kura fidūciāru uzskatījusi par savu uzticības personu. Fidūciārs līgums pats par sevi atzīstams par atlautu darījumu (Senāta
CKD. spr. 1928. g. Nr. 697, 1931. g. Nr. 15 un c ) , un tādēi
par spēkā esošu atzīstams arī konkrētā gadījiimā R. un H.
starpā noslēgtais pirkšanas-pārdošanas līgums, uz kura pamata H. ieguvis — pret trešām personām — īpašuma tiesības uz
līgumā minēto mantu. Tā tad, taisni H., kā šo mantu īpašnieks, varēja to apdrošināt kā savu un, nepaziņojot atbildētājai par lietas „īsto stāvokli", t. i. par savāiri' attiecībām ar R.
un F., viņš, pretēji Tiesu Palātas domām, nav pārkāpis vispārējo apdrošināšanas noteikumu 14. un 44. pantus. Sakarā
ar šo noteikumu 38. p. tad arī tikai H. vai viņu tiesību ņēmējs
bija leģitimēti, uzrādot polisi, saņemt no apdrošināšanas biedrības atlīdzību. Tādā kārtā jāatzīst par nepamatotu Tiesu Palātas gala slēdziens, ka atbildētāja, izmaksājot atlīdzību R.,
esot ievērojusi L. civ. lik. 3488. pantu, pēc kura izpildījumam
ir likumīgs spēks tikai tad, kad tas izdarīts kreditoram: vai
viņa likumīgam vietniekam. Gan Tiesu Palāta, eventuāli pieņemot, ka R. nebūtu augšā attēlotās tiesības uz apdrošināto
mantu, atzinusi, ka arī tādā gadījumā atlīdzības izmaksa R.
būtu notikusi pareizi, jo viņš bija uzskatāms par pienācīgi pilnvarotu uzticības personu, tā tad par 3488. p. minēto prasītāja
vietnieku. Tomēr šai zinā pievestā Tiesu Palātas motīvācija
uzskatāma par neskaidru un nepietiekošu. Tiesu Palāta R.
piešķir pilnvarnieka īpašības tādēļ, ka viņš H. klātbūtnē bija
uzstājies kā faktiskais rīkotajs, kas pēc tirdzniecības' parašām
(kādām?) pietiekot, lai R. uzskatītu par H. pilnvarnieku, kuram bija tiesība saņemt naudu no atbildētājas. Runājot par R.
„faktisko rīcību H. klātbūtnē" Tiesu Palāta laikam domājusi
R. rīcību fabrikā, kuru pēc Hecinieku liecībām apmeklējis dažreiz arī H. Tomēr Tiesu Palāta sprieduma citā vietā konstatējusi, ka R. vadījis tikai uzņēmuma tirdzniecisko-technisko
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pusi; uz kādu parašu pamata šāda rīcība piešķirtu R. tiesību
saņemt priekš H. naudas summas, Tiesu Palāta savā spriedumā nepaskaidro, nemaz pie tam neapspriežot prasītāja aizrādījumu uz to, ka saskaņā ar L/ civ. lik. 4366., 4388. p. p. naudas
saņemšanai R. bijusi vajadzīga speciāla pilnvara.
Tādā kārtā, Tiesu Palāta, atraidot aiz viņas spriedumā
pievestiem iemesliem prasību, pielaidusi motivēšanas nepareizību un nepilnību, kādēļ viņas spriedums atcelams.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 34, Holcmaņa pr. 1. pr. apdroš. b-bu „Latvijas Lloids".)

2) Par nepareizu atzīstama L. civ. lik. 2952. pantā interpretācija no atbildētāja puses. Tiesu Palāta atzinusi, ka zem
prāvnieku noslēgtā pirkuma līguma slēpjoties dāvinājuma līgums. No šī viedokļa Tiesu Palāta nākusi pie loģiska slēdziena, ka šis dāvinājuma līgums atzīstams par spēkā neesošu,
reiz tas noslēgts bez Kurz. zemn. lik. 140. pantā paredzētās
formas ievērošanas. Kasācijas sūdzības iesniedzēja uzskats,
it kā šis nederīgais darījums tomēr būtu atzīstams par derīgu tikai tādēļ, ka tas ietērpts pirkuma līguma forrrnā, acīmredzot nesaskan ar 2952. panta izpratni, kuru mērķis nebūt nav
pabalstīt nelikumīgu un tādēļ nederīgu darījumu noslēgšanu un
pastāvēšanu, bet — taisni otrādi — nopietni domāto darījumu
atzlt par spēkā esošu tikai tad, ja pie tam nav bijis nolūka pievilt trešo personu vai vispār izdarīt kaut ко pretlikumīgu,
kāds noteikums piemērojams arī tad, ja kontrahenti noslēdz
līgumu, neievērojot Hkumīgo formu gadījumos, kad šī forma
atzīstarņa par darījuma būtisku piederumu (sal. L. civ. lik. 3027.
р.), kā tas konstatēts konkrētā lietā.
;

(1933. g. 25. nov. spr. Nr. 2678, Valkarais pr. 1. pr. Valkarāju.) .

3041.
Pilnvaras izdošanas laika apzīmējumam nay dokumenta
esenciālas sastāvdaļas nozīme (Civ. lik. 3041. р.), un arī zīmognodevas noteiķumu pārkāpums neatņem pilnvarai spēku (Civ,
lik. 3045. р.).
(1934. g. 23. janv. spr. Nr. 465, Sniķera pr. 1. pr. Firksers.)
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3232.

Pēc Tiesu Palātas nodibinātiem lietas apstākliem, Zemkoplbas ministrijas Zemju departaments ar 1921. g. 6. augusta
rīkojumu aprinķa valdes zemju inspektoram uzdevis nodot atbildētājam runā esošās ēkas uz tā pamata, ka tās nav atsavināmas. Minētās ēkas atbildētājs tad nu pārdevis prasītājai 1922.
g. 29. martā. Pie tam netikvien prasītāja, kā ēku ieguvēja,
nav paturējusi sev tiesības evikcijas gadījumam, bet pats pārdevējs vēl sevišķi ar līguma 5. § paredzējis, ka pārdevējs neatbild pircējai par kaut kādiem valdlbas rīkojumiem attiecībā
uz caur šo līgumu pārdotām ēkām. Pēc tarn pievestais Zemju
departamenta 1921. g. 8. augusta rīkojums ticis ar Senāta administrātīvā departamenta 1924. g. 7. janvāra lēmumu uzraudzības kārtībā a t c c l t s . Sakarā ar to, ēkas tikušas ar apriņķa valsts zemju inspektora 1924. g. 11. februāra aktu, izpildot Zemju departamenta 1924. g. 16./17. janvāra priekšrakstu Nr. 758, pamatotu uz minētO', Senāta 1924. g. 7. janvāra
lēmumu, pārņemtas valsts rīcībā k ā a t s a v i n ā t a s
uz
A g r. r e f. 1 i к u m a p a m a t a. Tā tad, lieta negrozās ap to,
ka minētās ēkas būtu it kā pēc jau notikušās pārdošanas ar
administrātīvas iestādes rīkojumu piespiedu kārtā (it kā ekspropriācijas celā) tikušas atticsātas (atnemtas) tagadējai pircējai, bet gan tikai ap to, ka tās administrātīvās iestādes lēmums, uz kura pamata pārdotas ēkas tikušas atzītas par brīvi
pārdodamām (it kā Agrārrcformas likumam nepadotas), v ēl ā k t i c i s aT k o m p e t e n t a s i e s t ā d e s l ē m u m u a t c e 11 s. Ar to tad iepriekšējais Zemju departamenta 1921. g.
6. augusta lēmums g a l ī g i a t k r i t i s a r a t p a k a ļ ē j u
s p ē к u un ēkas atzlstamas par padotām Agrārref. liku
mam, t. i. par piespiedu atsavinātām jau no 1920. g., kad stājies spēkā Agr. likuma I dala. Ar to tad pats pārdošanas līgums pats par sevi zaudējis savu spēku, taisni pārdevēja tiesību trīīkuma dēļ uz pārdoto mantn. Pie šādiem apstākliem
atkrīt prasītājas izteiktais uzskats, ka esot piemērojams L.
civ. lik. 3228. p. noteikums, pēc kura pārdevējs neatbild gadījumā, ja manta pircējam „atoemta" ar valdības rīkojumu.
Lieta negrozās ap to, ka pircēja nopirktās mantas (zemes) būtu tikušas „ex praecepto principali partim distractas,
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i'iiinii vct( i.iiir. in praemia adsignatas", it kā jau pēc pirkšapfirdoSanas li'.'.iiiii;i iio.sli".;.šaiias. Runā stāvošā gadījumā
i i Rproprlflclja notlkusi nevis их n u n c it kā p ē c pirkšanaspftrdnftanas līguma slēgšanas, bet gan pārdošanas priekšrnets
tli r. ,i!/iis par piespiedu atsarvinātu nn, ta tad, par n e p a d o i и I> i i s a i i' г i v ;i t и p e r s o n u r ī с \ b a i u n j-a u e x
l и n c, I. i. ,i;in līguma noslēgšanas laikā. Tā tad, vispār ņemot.
pārdevējs .".an biitu atbildīgs par evikciju, jo pārdevis jau pirms
I.I ekspropr.iēto, t. i. viņam nepiederošo mantu. Tā tad, ekas
tikušas atbildētājam atoemtas t a i s n i v i ņ a t i e s ī b u t r ū K мши d с l 11 z š ā d u m a n tu. Tomēr, pēc Tiesu Palātas
konstatSjuma, atbildētājs, pašā līgnmā (5. §) taišni izslēdzis
savu atbildību par evikciju, saskaņā ar L. civ. liv. 3232. р..
Sāds Tiesu Palātas konstatējums kā dibinats uz minētā 5. §
teksta пи izpratnes, attiecas uz Iietas faktisko pusi un nav
tSpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. Pretēji prasltājas doiiiain, nav prasāms 3232. p. pieiuurošanai, ka icguvējs atbildibn par evikciju izslēgtu kādā katēgoriskā atsacīšanās foriniilcjumä, piem. ar vārdu „atsakos". Atbildētājs runā stavo-.i gadljumā taisni bija „tieši" atsacījics no atbildības, t. i. „tieU" izslēdzis to, deklarējot, ka viņš „neatbild pircējai par kaut
kādiem valdības rīkojumiem attiecībā uz caur šo līgumu pārdotāra ēkām". Likums (L. civ. lik. 2937. p.) izšķir: gribas izteikumus, kurus iztcic „noteikti" ar vārdiem, vai kurus izdara
klusu ciešot, ar darbību, kuvas „tiešs" mērķis n a v izteikt gribu taisni šādā darbībā. Ja nu atbildētājs savu gribu izslēgt
atbildību par evikciju izteicis ar noteiktiem vārdiem („pārde\ 5js neatbild". ..), tad vinš taisni savu gribu izteicis „tieši"
(noteikti, ausdrücklich), t. i. tieši ar vārdiem, bet nevis tikai
ar kadn neticšu darbību, kuras tiešs mērķis nebīitu vērst uz
noteiktās gribas izteicienu (2939. р.). Та tad, Tiesu Palātai
bi.ia pilftigs pamats teikt, ka „līguma 5. § t i e š i paredzējis, ka
atbildētājs neatbild pircējai par kaut kādiem valdības rīkojuniicin attiecībā uz pārdotam ekām". Ar to atkrīt prasītājas
paskaidrojumi viņas kasācijas sīīdzībā, kuros tā apstrīd minētā
'l'iesn Palātas konstatējuma pareizību pēc būtības. Uz šī sava
konstatējuma pamata Tiesu Palata tad varēja nākt pie sava
.ila slēdziena par to, ka atbildētajs par evikciju nav atbildīgs
sekām nenes, tā tad, ari nav spiests atIIII riskn par cvikcijas
evi
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dot atpakal prasītājai to, ко viņš saņēmis uz pirkšanas-pārdošanas līguma pamata. Prasītāja pat neapgalvo, ka viņa būtu
paturējusi sev tiesību prasīt atlīdzību evikcijas gadījumam (L.
civ. lik. 3230. р.), neskatoties uz to, ka viņai tāpat kā arī atbildētājam bijis jārēķinās ar to, ka ēkas tiktu atņemtas sakarā
ar Agr. ref. likuma izdošanu.
(1933. g. 14. decembra. spr. Nr. 159, Grienvaldes-Iecavas kr.-aizd.
sab. pr. 1. 'pr. Pālēnu.)

3447.

Prasītājs lūdzis piespriest viņam par labu no atbildētājiem zaudējumu atlīdzību Ls 1960,20 apmērā, paskaidrojot, ka
1927. g. naktī no 11. uz 12. jūniju esot nejauši uzdūries uz neredzamiem trotuāra aizsprostojumiem, sastāvošiem no pār trotuāra ceļgala augstumā pārvilktas dzelzs stiepulcs bez kautkādām brīdinājuma zīmēm, pie atbildētājiem piederošā nama
Jelgavā; krītot pret stiepuli,. viņš esot pārlauzis sev kāju zem
ceļgala un kreiso roku, pateicoties kam vinam esot cēlušies
augšā minētie zaudējumi (tiešie ārstēšanās izdevumi, kā arl
zudusi pelņa pa slimības laiku). Atbildētāji, neatzīstot prasību, paskaidrojuši, ka vim* par nclaimes gadījumu neatbildot tādēļ, ka tas noticis uz trotuāra, kura izlabošanu caur nama
pārvaldnieku uzdevuši pazīstamam Jelgavas būvuzuēmējam
K. Tiesu Palāta, atcclot Apgabaltiesas spriedumu, prasību apmierinājusi.
Atbildētāju kasācijas sūdzība pelna ievērību. Gan atbildčtāji nepareizi atrod, it kā viņu atbildība atkrltot uz L. civ.
lik. 4236. panta pamata, jo trotuāra izlabošana tikusi uzdota uzuēmējam K., kui;am tādēļ arī esot jāatlīdzina prasītāja zaudeju
mi uz pievestā likuma pamata. Ievērojot 4236. panta ciešo sakaru ar 4235. pantu jāatzīst, ka šinī pēdējā pantā paredzētie
ncteikumi par uzņēmēja atbildību piemērojami tikai attiecībās
starp uzņērnēju un prasītāju, bet neattiecas uz ārpus šī līguma
stāvošām personām (Cvingmaņa spried. kr. II sēj. Nr. 276, lp.
230). Paticsībā atbildētāju atbildība apspriežama pēc L. civ.
lik. 3447. panta, kas attiecināms arī uz uzņēmēja trešām personām nodarītiem zaudējumiem (L. civ. lik. 4227. р., 4185. р.
piez.). Par pēdējā nodarītiem zaudējumiem tādēļ atbildētāji
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tāpat atbild tikai tad, j,a viņš nav ievērojis vajadzīgo culpa iri
eligendo. No šī viedokļa tādēļ nav no svara, vai K. būtu uzskatāms par atbildētāju kalpotāju (kā pieņēmusi Tiesu Palāta),
vai par uzņēmēju (kā to apgalvo atbildētāji); abos gadījumos
prasītāja tiesība uz zaudējumu atlīdzību no atbildētāju paises
būtu apspriežama pēc 3447. panta, kuru konkrētā gadījumā piemērojusi arī Tiesu Palāta, atrodot, ka atbildētāji esot pielaiduši culpa in eligendo. Tomēr šo pēdējo savu slēdzienu Tiesu
Palāta nemaz nav motivējusi, vispār nepievedot faktus, kuri
viņu pārliecinājusi, ka atbildētāji dotā gadījumā pielaiduši neuzmanību. Šai ziņā Tiesu Palātai bija jāapspriež atbildētāju
paskaidrojumi par to, ka trotuāra izlabošanas darbi tikuši uzdoti pazlstamam speciālistam caur nama pārvaldnieku, un ka
paši atbildētāji Jelgavā nemaz nedzīvojot. Neapspriežot šos
atbildētāju iebildumus, kuriem var būt nozīme izšķiramā jautājumā, Tiesu Palāta pielaidusi motīvēšanas nepilnību, kādēļ viņas spnedums atceļams.
(1933. g. 25. nov. spr. Nr. 117, Klopmaņa pr. 1. pr. Hercenbergiem.)

3599.
Nepareizs ir prasītājas uzskats, ka ārlaulības bērna mātes izlīgums par bērna alimentiem saskaņā ar Civ. lik. 3599.
p. esot aizliegts un tāpēc notikušais izlīgums esot uzskatāms
par neesošu, un katrā ziņā šāds izlīgums varējis tikt noslēgts
tikai Civ. proc. nol. 1481. (1360>, 1483. (1362.) un 1485. (1364.)
p. p. paredzētā kārtībā, šai ziņā Civ. lik. 3599. р., uz kuru atsaucas prasītāja, šādus miera izlīgumus nemaz nenoliedz, jo
aizliegums attiecas vienīgi uz alimentu prasījumiem pēc testānenta, dāvinājumia nāves gadījumam un tamlīdzlgiem darījumiem (sal. Zeiferta arķ. X Nr. 265), bet ārlaulības bērnu alimentu prasījumi pēc jau nodibinātas tiesu prakses var būt par
miera izlīguma priekšmetu, jo šādiem izlīgumiem nav
paredzēta sevišķa forma un izlīguma spēkā esamībai pietiek
vienīgi ar partu savstarpēju vienošanos (sal. arī Civ. Hk. 3602.
un 3603. p. p. un arī V. Bukovska Civ. lik. komment. pie 3599.
p. zem burtiem »6" un „в") šāds izlīgums nebija jāslēdz arī
Civ. proc. nolik. 1480. (1359.), 1481. (1360.), 1483. (1362.) un
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1485. (1364.) р. р. paredzētā kārtībā, jo tie attiecas tikai uz lietas procesuālo izbeigšanās kārtību; ar 1926. g. 2. jūnija pārgrozījumiem civīllikumos (Lik. kr. Nr. 122.) gan tika ievesta
jaunu kārtība izlīgšanai ārlaulības bērnu uztura prasībās, bet
šis jaunais likums uz strīdus gadījumu nav attiecināms tāpēc, ka izlīgums noticis pirms jaunā likuma spēkā nākšanas.
(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 444.)

3606.
Tiesu Palāta prasītājas praslbu par uzturu viņas ārlaulības bērnam alraidījusi, starp citu, aiz tā iemesla, ka prasītāja
ar atbildetāju par bērna uzturu 1923. g. izlīgusi miera ceļā, sai;iēmusi no atbildētāļja nolīgto atlīdzību un apsolijusies uz pnekšu nekādas prasības par alimentiem pret atbildētāju necelt.
Pretēji prasītājas paskaidrojumiem vinas kasācijas sildzībā atbiidētājs nebija spicsts celt iebildumns par notikuso gallgo izlīgšanu jau pirmā tiesas sēdē tai lietā, ar kuru tika piespriesti
alimenti par laiku no 1923. g. 25. marta līdz 1926. g. 25. martam, jo tagadējā licta ir jauna patstāvīga lieta, un iebildums
par to, ka strīdus attiecības prāvinieki nokārtojuši miera celā.
ir iebildums pēc būtības, kuru var celt kaut kurā lietas stadijā
līdz lietas izšķiršanai pēc bīītības; ncpareizs ir prasītājas uzskats, ka Tiesu Palātai, ievērojot Apgabaltiesas IV Civīlnodalas spriedumu no 1926. g. 24. marta, ar kuru pisepriesti alimenti
pēc jau notikušas galīgas izlīgšanas, par laiku no 1923. g. 25.
marta līdz 1926. g. 25. martam, arī šai lietā prasība katrā gadījumā bīītu jāapmierina, jo atraidot šo prasību, Tiesu Palāta nemaz nav apgāzusi prasības pamatu, kas tika nodibināts ar minēto IV Civīlnodaļas spriedumu, un savā spriedumā nebūt nav
nākusi pie slēdziena, ka atbildētājs nebūtu prasītājas ārlaulibas
bērna tēvs, bet tikai atzinusi, ka viņš no saviem alimentācijas
pienākumiem p r e t p r a s ī t ā j u par ārlaulības bērna .uzturu
ir atsvabināts sakarā ar partu starpā notikušo izlīgumu.
(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 444.)
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3618.
Tiesu Palāta prasītāja praslbu dēļ atlīdzības par ugunsgrēka zaudējumiem aizrādījusi, starp c'itu, uz tā pamata, ka prasība atzīstama par noilgušu saskaņā ar vispārējo ugunsapdrošināšanas noteikumu 44. § б. р., pēc kura apdrošināšanas līgums
zaudē spēku, apdrošinātājs zaudē katru tiesību uz atlīdzību un
iemaksātā prēmija paliek sabiedribai, ja atlīdzības pieprasījumu par ugunsgrēka zaudējumu, kurš no sabiedrības nav atzīts,
vai par ku.ru summu vienošanās nav panākta, neiesniegtu noteiktā tiesas kārtībā gada laikā pēc ugunsgrēka dienas. Kasācijas sūdzības iesniedzējs neapstrīd šā noteikuma saistošo spēku priekš viņa un neapstrīd arī, ka konkrētā prasība iesniegta
pēc noteikumu 44. § 6. p. minētā termiņa notecēšanas. Prasītājs Tiesu Palātas uzskatu par prasības noilgšanu tomēr atrod
par nepareizu tādēļ, ka likumā noteiktie noilguma termiņi nevarot tikt grozīti ar kontrahentu vienošanos; tādēļ minētais apdrošināšanas noteikumu 44 § 6. р., kam neesot likuma nozīme,
neesot prasītājam saistošs, jo tas nevarējis vispārēļo noilguma
terminu saīsināt uz vienu gadu. Kr. Senāts, uz kuru sūdzības
iesniedzējs atsaucas, gan paskaidrojis (1905. g. spried. Nr. 103):
„по точному смыслу ст. 3618 ч. III. Ср. М. Узак. право на
искъ погашается только пропускомъ давностнаго срока,
опредъленнаго закономъ, но не частнымъ соглашешемъ
сторонъ. Законы о давности суть законы коренные,
установленные въ видахъ правового порядка и въ интересахъ публичнаго права и потому они безусловны
и не могутъ быть изменяемы договорными соглашешями".
Šādā plašā nozīmē Кг. Senāta izteiktā teze tomēr nav uzturama. Noilguma likumu nolūks galvenā kārtā ir novērst iespēju
celt pret parādnieku nepamatotus vai sen jau dzēstus prasījumus pēc ilga laika notecēšanas, kad parādnieka rīcībā bifušie
pierādījumu līdzekļi dabīgi varēja iet zudumā. Šai ziņā likumiem par noilgumu tiešām ir publisku normu raksturs, kuru
nolūks ir kalpot vispārējai vai publiski tiesiskai drošībai
(Rechtssicherheit). Tādēļ ir saprotams, ka nevar atkarāties
no kontrahentu vienošanās likumā noteikto noilgumu termiņu
pagarināšana, jo ar to privātām personām tiktu dota iespēja
pilnīgi anullēt noilgumu, kas nebūtu saskaņojams ar augšā md-
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nēto likuma mērķi — aizsargāt tiesisko kārtību vispārējās interesēs. Citādi jāskatās uz noilguma termiņa saīsināšanu pēe
kontrahentu vēlēšanās; šāda saīsināšana publikas intereses
neaizskar, tādēļ nav pamata šai ziņā ierobežot vispārējo princīpu par kontrahentu gribas vai vienošanās brīvu nodibināšanu. Šāds uzskats izteikts arī modernā teorijā (sk. Enneccerus,
Kipp u. Wolff, Lehrbuch des būrgerl. Rechts, I sēj. 211. § I;
Ызляцкинъ,

Частное

право

въ

основныхъ

принципахъ,

1рр. 772); šis princips tieši izteikts vācu BGB. 225. p. un no
mūsu likuma viedokja nav pamata to neatzīt (sk. arī Тютрюмовъ, Гражданское право, lpp. Ц 8 , 119).

Tādā kārtā jānāk pie slēdziena, ka apdrošināšanas noteikumu 44 § 6. p. atzīstams par spēkā esošu, neatkarīgi no tā,
vai to uzskatītu par speciālo likumu, vai par līguma noteikumu
(pie šī pēdējā uzskata pieturas kasācijas sūdzības iesniedzējs).
Atzīstot šo prasību par noilgušu, Tiesu Palāta, tā tad, nav likumu pārkāpusi.
(1933. g. 27. okt. spr. Nr. 35, Biksona pr. 1. pr. Pirmo Latv. apdroš.
un transporta akc. sab.)
3724.

Tiesu Palāta, atsaucoties uz lietā esošo krimināltiesas
spriedumu, konstatējusi, ka atbildētājs M. ir ticis sodīts uz Lik.
par telpu īri 6. un 24. pantu pamata par dzīvokļa izīrēšanu prasītājam par atsevišķu atlīdzību (atkāpšanās naudu). Prasltāja
prasība par šīs naudas summas atpakaļpiedzīšanu Tiesu Palāta
tomēr atraidījusi uz L. civ. lik. 3724. panta pamata, nākot pie
slēdziena, ka konkrētā gadījumā arī prasītājs esot rīkojies netikumīgi. L. civ. lik» 3723. pants nosaka, ka gadījumā, ja netikumībā vainīgs nevien sauēmējs viens pats, bet ari devējs,
' vai pat tikai devējs viens pats, tad atprasījuma tiesība (condictio ob turpem vel injustam causam) atkrīt. 3724. p, dēfīnējot
netikumības jēdzienu, nosaka, ka devēja rīcība atzīstama par
netikumīgu, kad viņš dod kautko, lai piedabūtu saņēmēju pie
tādas darbības, ku^a pretēja likumiem vai labām parašām», vai
lai saņēmējs atmestu tādu darbību, kura tam pēc likuma jādara,
vai ar nolūku veicināt pretlikumības vai netikumības izdarīšanu vai apslēpšanu, kā piemērām^ ja noziedznieks dod kaut-
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ко, lai klusētu par viņa noziegumu, Tā tad, šī pēdējā panta
piemērošanas priekšnoteikums ir tā fakta konstatējums, ka
devējs naudu saņēmējam devis ar nolūku piedabūt pēdējo pie
nelikumīgas vai netikumīgas darbības vai bezdarbības vai arī
ar nolūku veicināt pretlikumīgas vai netikumīgas darbības izdarišanu vai apslēpšanu. Konkrētā gadījumiā Tiesu Palāta
3724. panta pazīmes nav konstatējusi. Tiesu Palāta savā spriedumā gan aizrāda, ka prasītājs ar savu rīcību esot pamudinājis
atbildētāju pārkāpt Lik. par telpu īri 24. pantu, bet neuzdod apstāklus, kuri šādu slēdzienu attaisootu. Tas Tiesu Palātas minētais apstāklis, ka prasītājs atlīdzibu atbildētājam samaksājis,
neatrazdamies zem kāda drauda no atbildētāja puses vai vardarbības iespaida, vēl nebūt nepierāda, ka prasītājam būtu bijis
nelikumīgs vai netikumīgs nolūks vai mērķis augšā apTādītā
nozīmē. Kā tas redzams no Tiesu Palātas sprieduma tālākiem
motīviem, prasītājs atbildētājam atkāpšanās naudu samaksājis
tādēļ, lai dabūtu dzīvokli, kas viņam bija nepieciešams im kas
bija atbrīvojies. Šādos apstākļos jāatzīst, ka prasītājs atlīdzību atbildētājam samaksājis nevis kāda nelikumīga vai netikumīga mērķa sasniegšanai, bet gan viņam ar likumu piešķirto
tiesību reālizēšanai. Tiesu Palātas pievestam apstāklim, ka
prasītājs pēc dzīvokļa saņemšanas pēc zināma laika pats ierosinājis pret atbildētāju kriminālvajāšanu par telpu īres likuma
pārkāpšanu, no 3724. p. viedokja, protams, nav nekādas nozīmes. Tādā kārtā jāatzīst, ka Tiesu Palāta, piemiērojot aprādītos apstākļos L. civ. lik. 3724. pantu, to pārkāpusi, kādēļ viņas
spriedums daļā par prasības atraidīšanu attiecībā uz atbildētājam samaksāto atkāpšanās naudu Ls 2200,— apmērā atceļams.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 22, Lavinga pr. 1. pr. Maurachu.)

3942.
Apgabaltiesa prasību atraidījusi uz tā pamata, 1) ka neskatoties uz starp kontrahentiem noslēgto blakus līgumu par
pactum reservati dominii, uzpircējlu, M. ī p a š u m a t i e s ī b a s
e s o t p ā r g ā j u š a s no p i r k u m a l ī g u m a n o s l ē g š a n a s d i e n a s, 2) ka ar savu tagadējo prasību pra&itāja cenšoties prasīt a t p a k a ļ ī p a š u m a t i e s ī b a s uz pārdoitām mašīnām, kuras ar pirkuma līgumu. jau bijušas pārgājušas uz M,
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3) ka šādu prasību ,tā tad, prasītāja varot celt tikai pēc tarn,
kad viņa būtu izlietojusi visus līdzekļus sarnaksas dabūšanai,
un proti, laižot protestā no M. sai.iemtos vekseļus* vienalga, vai
tie tikuši doti in solutuin vai solvendi causa.
Apgabaltiesa pilnlgi pārpratusi institūtu „pactum reservati dominii". Ar so blakus nollgumu, kā tieši teikts L. civ.
lik. 3942. р., īpašuma tiesības uz pārdoto mantu pārdevējs var
pielTgt sev ne tikai tādā kārtā, ka šīs tiesības uz vinu по jauna
parier, japircējs nemaksā, bet arī tādā kārtā, ka īpašuma tiesības p ā r d e v ē j a m p a l i e k l ī d z t a r n l a i k a m , k a m ē r
n a v g a l ī g i s a m a k s ä t a p i r k u m a s u m m a . Nav šaubas, k a runā stāvošā gadījumā M. mašīnas paņēmusi uz nomaksu, pie kam hašīnām līdz galīgai nomaksai j ā p а 1 i e к pārdevējas-prasltājas Ipašumā. No tā taisni iziet prasītāja, ceļot savu prasību, kā to atzīst Apgabaltiesa sava sprieduma vēsturiskā daļā, un nenoliedz Apgabaltiesa arī sprieduma motīvos.
Šādam blakus nolīgumam ir suspensīva nosacījuma spēks
(3942. p. 2. teik. sākumā), t. i. pircējs i e g ū s t s e v ī p a š u m a
t i e s ī b u uz n o p i r k t o m a n t u t i k a i p ē c p i r k u m a
summas
galīgas
s a m a k s a s . Šaubu gadījumā, tā
tad taisni šādas pēdējās sekas skaitās по kontrahentiem nodomātas (3942. p. 2. teik.). 'l'ā tad, ar minēto blakus nolīgumu
t a i s n i n o v ē r s t a īpašumu tiesību tfilītēja pāreja uz pircēju. Tādā kārtā paši par sevi sakrīt tie Apgabaltiesas slēdzieni, kurus tā sccina по viuas uzstādītās nepareizās premises, it
kā starp particm noslēgtam pactum reservati dominii būtu nodibināts t a i s n i rezolūtīvs nosacījums, ar kuru īpašuma tiesības uz mašīnas it kā n о j a u n a pārietu uz pārdeveju pir
kuma summas nesamaksas gadījumā. Tstenībā prasītājam tagadējā prasībā bija jTipierāda vienīgi: a) tas, ka pirkuma līgumam ticis pievienots suspensīva rakstura pactum reservati do
minii; šo apstākli tieši nenoliedz ne atbildētāji nedz Apgabal
tiesa, un b) tas, ka pirkum-s noslēgts uz nomaksu, t. i. pirkuma
summa ir noteikta apmēra zinā un tikusi pircējai k r e d i t ē t a ; arī šo apstākli neapstrīd atbildētāji un nenoliedz Apgabal
tiesa. P ē c tarn atbildētāju uzdevums tad būtu savukārt pierādīt, ka pirkuma summa tikusi jau pilnīgi samaksäta, ar ко
tad gan būtu izpildījies tas suspensīvais nosacījums, по kura
atkarātos īpašuma tiesību pāreja uz pircēju, M. Apgabaltiesa
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nenoliedz, ka pirkuma sirnima patiesi n a v samaksāta; tā tad.
Apgabaltiesai bijis jāatzīst, ka strīdū esošās mašīnas suspensīva nosacījuma neiestāšanās dēļ, nav vēl pārgājušas pircējas
M. īpašumā, t. i. ka tāpēc īpašuma tiesības ari turpmāk paliek
pārdevējai, prasītājai.
Apgabaltiesa pilnīgi pārprot pactum reservati dominii būtību, ja viņa apgalvo, ka blaktts nolīgumam pactum reservati
dominii esot tikai subsidiāra nozīme, tai izpratnē, it kā pārdevējam, ceļot uz savu paturēto īpašuma tiesību pamata savu
tagadējo intervencijsa praslbu, būtu jāpierāda, ka viņš izlietojis visus līdzekļus samaksas dabūšanai Apgabaltiesa par šo
savu uzskatu atsaucas uz prof. Bukovska kommentārā pie
3942. p. (1it. „b" 3. d.) pievesto „Kr. Senāta" spriedumu, Apgabaltiesa, kā liekas, tais domās, it kā tur minētais „Seufferts
Archiv" esot Kr. Senāta sprieduma krājums! īstenībā minētā
kommentārā runa iet par bij. Oldenburgas apellācijas tiesas
1869. g. spriedumu (XXV sēj. Nr. 342), kura saturs nemaz neattaisno Apgabaltiesas izteikto uzskatu. Pēc šī sprieduma pārdevejam, atsaucoties uz savām rezervētām īpašuma tiesībām,
gan nav tiesības pretendēt uz pārdotās mantas tiešo a t ц е mš a n u pircējam un tās nodošanu pārdevēja valdīšanā, līdz kamēr nav konstatēts, ka pircējs būtu pielaidis nokavējumu. Par
pārdevēja „subsidārām tiesībām" minētais spriedums runā tikar' tai izpiatne, ka pārdevējam kā pagaidu īpašniekam pieder
lcatrā ziņā galvenais prasījums par pirkuma līguma izpildīšanu.
un tikai p i r k u m a c e n a s n e s a m a k s ā š a n a s g a d ī i u m ā (bet nevis vienīgi pircēja maksātnespējas gadījumā)
pārdevējs var izvesl savas īpašuma tiesības uz pārdoto mantu. kādu īpašnma prasību pircējs var katrā laikā novērst ar
pirkuma summas samaksu. Bet, no otras puses, minētā sprie<iumā noteikti UKSvērts, ka pactum reservati- domnli (spriedums
Yienmer iziet no tāda pactum, kam ir suspensivs raksturs) izrāda 1 i e t i s к a s sekas, un šai ziņā pielīdzināms hipotēkai arī
attiecībā pret trešām personām un ka par (juridisko) valdītāju
(Besitzer, tā tad pretēji Inhaber) uzskatāms taisni vēl pārdevējs, kurpretim pircēja valdīšana (Besitzer) suspensīvi nosacīta ar pirkuma summas samaksu. Runā stāvošā gadījumā,
prasītāja pat necenšas a t ņ e r o t mašinas atbildētājai, M., kaut
gan prasītājai tādas tiesības būtu, ievērojot pircējas pielaisto
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nokavējumu. Intervencijas prasības mērķis ir tikai novērst izsoli (Senāta spried. 32/1759), resp. panākt mantas atsvabināšanu no aresta. Patiesībā, kā atzīst arī Apgabaltiesa,, minētais
nolīgums ir pārdevēja n о d г о š in ā ju m a līdzcklis. Šāds
nodrošinājums i г 1 i с t i s к s n o d r o š i n ā j n m s, jo tas izteicas pārdcvējam rczcrvētās īpašuma ticsībās (arī Erdmann,
System, IV sēj. 328. lpp.) uz mašīnām, kas patiesi vēl atrodas
pārdcvēja ī p a š u m ā (bet pircēju detencijā), t. i. pašam parādniekam nepieder un tāpēc nevar arī noderēt par trcšo personu apmierinājuma objektu. It sevišķi atkrīt Apgabaltiesas
apgalvojums, ka pārdevējam, kas domā izlietot savas rezervētās īpašuma tiesības (suspcnsīva nosacījuma nozīmē), piem. ccļot intervencijas prasību, vispirms esot jāizsmeļ visi piedzīšanas līdzēkļi. Apgabaltiesa šo savu tezi dibina uz tās nepareizās premises, ka prasītāja runā stāvošā gadījumā „prasot atpakaļ īpašuma tiesības". Rutiā stāvoša gadījumā, turpretim,
prasītāja uz rezolūtīva nosacījuma iestāšanos neatsaucas, bet,
taisni otrādi, iziet no tā, k a s u s p e n s ī v a i s n о s а с ī j u m s
(pirkuma summas galīga samaksa) nav iestājics (nav izpildījies), kāda suspensīva nosacījuma iestāšanās bīītu j ā p i e r ā d a a t b i l d ē t ā j i e m , ja viņi to apgalvotu. Kas, beidzot, attiecas nz vekseļu lomu šai lietā, tad, kā jau vairākkārt uzsvēris Senats (spried. 30/509, 31/663, 33/753, 34/37), vekselis, šaubu gadījumā, skaitās par dotu tikai solvendi causa. Pie tam ar
veksela summu parādnieks gan tiek kreditēts, bet tikai pagaidām, ar klusu ciešot prezumējamo rezolīītīvo nosacījumu, ka
vekseļa neapmaksas gadījumā parādnieks dēbitējams ar vek
sela summn; tā tad, ar vekseļa nodošanu parādnieka (šai lietā
atbildētājas M.) parāds bīītu atzīstams par galīgi scgtu tikai tad
im ar to, ka veksela summa patiesi bīltu ienākusi. Bet „laist
vekselus protestā" nemaz nebija prasītājas pienākums.
(1934. g. 24. janvāra spr. Nr. 504, akc. sab. „A. Lipperts" pr. 1. pr
Masidsons u. c.)

3995.
Apgabaltiesa uz viuas spriedumā pievesto apsvērumu im
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka prasītāļja neesot izpildī-
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jusi tos picnakumus pret mir. Dävi В., kuru vina uzņēmusies
saskanā ar nolīgto līgumu, un atzinusi, ka tāpēc arī prasītāja
iirvarot prasīt to atlīdzību, kas viņai pēc līguma pienāktos. Apgabaltiesas konstatējums par to, ka prasītāja no savas puscs
ligumu nav pildījusi, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārhaudāms kasācijas kārtTbā. Ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, ar kuriem tā apstrīd mlnētā
Konstatējuma parcizību pēc būtības. Izcjot 110 minētā konstatējuma, Apgabaltiesa arī varēja nākt pie slēdzicna, ka prasītāja ncvar prasīt no otras puses līguma pildīšanu, ja tä pati to
nav pildījusi. Apgabaltiesa arī nebija spicsta apstāties pie noslēgtā līguma kvalifikācijas, jo no partu puses par iīģuma juridisko dabu zemākās instancēs kaut kāds strīds nemaz nebija
pacelts. īstenībā šis līgums pēc sava satura ir piclldzināms
iiuiža uztura līgumam (Verpfründungsvertrag), saskanā ar kuru
mir. D. B. nodod uztura devējai pēc savas nāves (prasītājai)
/inamu mantu (noguldījumu im kalēja darba rīkus), kamēr praBītāja to apņcmas uzturēt un rūpēties par viua ārstešanu (sal.
CKD. spr. 26/45 un cit). Bct arī saskanā ar šādu mīīža uztura
' .iimu uztura devējs var pretendēt uz nolīgto mantu tikai tad,
I.I las pats arī no sävas puses līgumu ir pildījis. Par to, ka
noslēgtais līgiims būtu kvalificējams kā dāvinājūms nāvcs gaili.iumam, prasltāja aizrTTda pirrno reizi savā kasācijas sīīdzībā, kādēl šāds aizrādījums no Senāta nav pārbaudāms.
(1934. g. 24. janv. spr. Nr. 496, Rubenis pr. 1. pr. Bembera m. m.)

4029.
Apgabaltiesa konstatējusi, un atbildētāja nenoliedz, ka
Starp partiem pastāv nomas attiecības uz prasības rakstā api Eīdītiem noteikumiem. Noslēdzot nomas līgumu ar zināmu perlonu kā iznomātāju, nomnieks ar to pašu jau atzīst savam konI rahentam —principā — iznomātāja un iznomāšanas tiesības un
ITdz ar to atzīst arī pašai iznomātai mantai spēju būt par privitttiesisku darījumu, sevišķi par nomas darījuma priekšmetu.
pareizi aizrāda Apgabaltiesa. iznomātājam nav jābūt obligāIski taisni par iznomātās mantas īpašnieku (L. civ. lik. 4029.
p ). šai pantā uzskaitltie iznomāšanas tiesību subjekti nav sa-
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protami kā izsmeļoši, uz ко aizrada jau 4029. p. pievestais saiklis „kā". Ja nu pie šādicm apstākļiem atbildētājs apgalvo,
ka prasītājai, izņēmuma veidā, neesot juridiskas spējas būt par
iznomātāju un iznomātai mantai neesot spējas bīīt par nomas
objektu, vai vispār manta csot res extra commcrcium vai piederot pašai atbildētājai un atrodoties vispārejā lietošanā (Pilsētu pašvaldības lik. 8. р.: Lik. kr. 30/1S3), tad taisni atbildētāiai būtu — uz vispārēja pamata — jāpierāda Šādas savas
ierunas (Civ. proc. nolik. 102. p. 2. teik.). No tā apstākla vicn,
ka nomas objcktam, zemes gabalam, nav ncdz policijas, nedz
zcmes grāmatu numura, nemaz vēl neizriet „prezumpcija", ka
zemes gabals piederētu pilsētai. Uzliekot atbildētājai par pienākumu pierādīt aprādītās ierunas, Apgabaltiesa nav pārkāpusi likumu, kādēl atbildētājas kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. g. 24. janv 1 spr. Nr. 393, Aizputes Kristīgās labdarības b-bas
pr. 1. pr. Aizputes pilsetas pašvaldību.)

4054.

Apgabaltiesai nebija tiesības prasību atraidīt aptnēra nepierādīšanas dēl aiz tā iemesla, ka lopu ganīšanā esot piedalījušās arī citas personas. Kā pareizi aizrāda prasītāja savā
kasācijas sūdzībā, vairākas personas, kas kopīgi ganījušas savus lopus, atbild solidāri, resp. vismaz kopīga совокупно,
rēgulātīvi: (Sen. spried. 24/87), bet katrā ziņā katra persona
pilnā zaudējuma apmērā, saskanä ar L . c i v . lik. 3537. p. At3337.p.
bildētaja būtu šai zinā atsvabināta no noteiktu zaudējumu atlīdzības pienākuma tikai tad, ja v i ņ a būtu pierādījusi, ka pārējie ganīšanas dalībnieki jau bīītu tiktālu noganījuši pļavas gabalu, ka uz šī gabala vairs atlikušai zālei nekādas vērtības
nav bijis un sienu tur vairs ražot nav bijis iespējams. Apgabaltiesa ncnodibina, ka atbildētāja to būtu pierādījusi. Gan
prasltājam būtu tiesTba allidzibas prasību pie zināmiem apstāklicm griezt arī pret pļavas gabala iznomātāju, pēc L. civ.
lLk, 4054. sek. p. p. Bct ar to nemaz nav izslēgts, ka nomnicks
(prasītājs) atlīdzību par zaudējumiem varctu prasīt n о v a in ī g ā s p e r s o n a s , kas, zinädama par prasrtäja nomas tiesībām, apzināti traucē prasitāju nomas objekta izlietošauā.
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ar to nodarot prasītājam tiešus zaudējumus (L. civ. lik. 3284.,
.5444. р. р.).
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 474, Steinerta pr. 1. pr. Odris.)

4192. p. piez.
Tiesu Palāta nemaz nav apspriedusi atbildētāja paskaidrojumus par to, ka prävnieku attiecības esot apspriežamas
nevis pēc pakalpojuma (personiska darba) līguma, bet
gan pēc kalpotaju līguma noteikumiem 1 , un ka tādēļ prasītāja
saskaņā ar L. civ. lik. 4207. pantu vispār nevarot pretendēt
uz Helāku atlīdzību, kā viaa sanēmusi, jo pati prasītāja savā iesiidzlbas rakstā atzīstot, ka pie iestāšanās atbildētāja dienesta
maksā par darbu netikusi norunāta. Šhn atbildEtāja aizrādījimiam gan nav nozīmes atticcibä uz laiku, kuru prasītāja bu
hl nostrādājusi kā kalpone, jo vienkāršs lauku strādnicks (un
i;i lad arī kalpone) padots personiska darba llguma noteikuniicm (L. civ. lik. 4173. p. 1. piez. Sen. CKD. spried. 1931. ,ir.
Nr. 897), kadēļ prasītājas tieslba uz atlīdzību par šo laiku bija
Jāapspriež sakarā ar augšā pievestiem apstākliem un L. civ.
lik. 4175. p. Tomēr atbildētāja iebildumarn var bīīt noznne
attiecfbā uz laiku, kad prasītāja pie atbildētāja stradājusi kā
sairrmiece, uz kuvu — principā — attiecķiāti L. civ. lik. 4192.
un sek. p. p. noteikumi (sk. piez. pie 4192. р.). Tādēļ Tiesu
Palāta būtu varējusi atticcināt uz prasītāju personiska darba
li мина noteikumus arī paf minēto laiku tikai tad, ja viņa būtu
konstatējusi apstāklus, kuri pierādītu, ka prasītāja, neskatoties
и/ to, ka viņa vadījusi atbildētāja saimniecību, tomēr pēc sa■ i darba rakstura bija pielīdzināma vienkāršam laukstrādniekam.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 1914, Seržans pr. 1. pr. Ozolu.)

4404.
Apgabaltiesa, pievienojoties Miertiesnesa sprieduma moffvl-em, uz viņas spricdumā pievesto apsvērumu un aprādīto daiu iKiirata konstatejusi,, ka .lūlijs C , rīkojoties kā pārējo līdzHtbildētāju pilnvarnieks, obligāciju par Ls 40.000,— uz „Liel-
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Gaiļu" mäju 1925. g. 8. augustā nodevis Fmanču ministrijai
valsts degvīna Iīgimia nodrošināšanai par visu obligācijas suinīnu. Šāds Apgabaltiesas konstatējums, kā arī viņas sledziens
to, ka Jūlijs C , nododot obligāciju Finanču ministrijai, n kojies kā pārcjo Jīdzatbildctāju pünvarnieks, attiecas uz lietas
faktisko pusi, kas nav pārbaudfmia kasācijas kārtlbā. Ar to
a . k r t visi kasācijas sūdzTbas iesniedzēju paskaidrojumi, ar
kuriem tie apstrīd minētā konstatējuma un slēdzicna parcizibu
pēc būtības. То apstākli, ka kasācijas sīīdzības iesniedzeii
1925. g. oktobra miēnesī atprasfjuši no JOlija C. pilnvaru un
pēdējais arī pilnvaras original u atdevis atpakaļ, Apgabaltiesa
varēja uzskatīt par nenozīmīgu prickš šīs lietas, jo atsaucot
pilnvaru, kasācijas sūdzības iesuiedzējiem par to an vajadzēja pazipot Fiflanču ministrijai (pēc analoģijas ar Civ. proc. nolik. 1773. (146041.) р., vai arī vajadzēja atsaukt pilnvaru Civ.
proc. nolik. 1776. (146044.) im sek. р. р. kārtībā, bet kamēr tas
ncbija izdarīts, tikmēr arl Finanču ministrija varēja uzskatīt,
ka Jūlijs C. 1926. g. 30. aprīla un 4. jīilija iesniegumos ir rīkojies kā pārējo līdzatbildētāju pilnvarnieks. Apgabaltiesa arī
ncbija spicsta pratināt no apsūdzētājiem uzdoto liecinicku L..
jo tam apstaklim, ka Jūlijs С atdevis atpakal pilnvaras oriģināhi, nebija izšķiro.šas nozīines priekš lictas.
(1934. g,. 25. janv. spr. Nr. 540, Finanču min. pr. 1. pr. Cīruliem u. c.)

4419.
Prasītāja lūdz piedzīt no atbildētājas Ls 23.268,13 uz tā
pamata, ka 1) atbildetāja 1921. g. 5. septembrī uzncmusies iespiest, iesiet, uz.t,rlabat un nogādat, pēc prasltājas norādījiima
uu kontroles, 20.000 eksemplāru dziesmu grāmatu, 2) ka atbi'dētājai bijis jāsaņem: a) par Lespiešanu Ls 1,80 par eksemplaru, t. i. Ls 36.000; b) par iesiešanu Ls 31.154,90, tā tad, kop: !_s 67.154,90; 3) ka par dziesmu gfāmatu uzglabāšanu un
piugādāšanu atlidzība atbildētājai nav pienākusies; 4) ka prasītāja .,iio vienas puscs" izinaksajusi atbildētājai 1921. g. un
1922. g. kopā Ls 31.907,26; 5) ka, tā tad, atbildētājai pienākušies no prasītājas Ls 35.247,64; 6) ka „no otras puscs" prasītf'jai „pienākotics" no atbildētājas par 20.000 eksemplāriem
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dziesmu grāmatu Ls 93.302,80; 7) ka tādā kārtā, atvelkot но
summas (Ls 93.302,80) augšā aprādīto summu Ls 35.247,64,
prasītājai pieņākušies kopā Ls 58.05,5,16, uz kuras rēķina atbildētāja esot samaksajusi prasītājai jau Ls 34.787,03 un 8) ka
tāpēc atbildētājai esot vēl j ā m a k s ā p r a s ī t ā j a i a p r ā i h t f i s u m m a L s 23.368,13... Pēc iictas būtības atbildētāja
Starp citu paskaidrojusi, ka atbildētāja vispār ncesot uzņēmusies par picnākumu grāmatas pārdot (izdalīt) no sevis par kādām noteiktām cenām un samaksāt prasītājai kādu noteiktu
cenu.
Apgabaltiesa prasību apmiermājusi.
Tiesu P a l ā t a ap
stiprinājusi Ap.uabaltiesas spriedumu, starp citu,.uz tā pamata, 1) ka atbildētāja, ar 1921. g. 5. septembra vcstuli csot uzņēmusies bcz sevišķas atlīdzības, ja izdevēji (prasītāja) vēlējušies „grāmatas uzglabāt drukātavā un izdot uouēmējiem pēc
izdevēju norādījumu un kontroles", 2) ka izšķirošs esot jautājums par to, vai „atbildētāja uzņēmusies arī naudas sauem;šanu par noņēmējiem nosūtītām grāmatām", 3) ka šis jautān ins csot izškirams apstiprinoši saskaņā ar minēto vēstuli, un
l) ka no tā apstākla, ka cc'nas grāmatu pārdošanai noteikusi
prasītāja, csot jānāk pie slēdziena, ka šai gadijumā nevarot
i imāt par komisijas līgumu . . .
P ē c pašas Tiesu Palātas konstatejuma prasītāja savu
prasību dibinot uz to, ka atbildētāja uzuēmusies „sauemt" nautlu par noņēmējiem nosūtītām grāmatām, pie kam Tiesu Palāi.i šādu atbildētājas picnākumu ierauga atbildētājas vēstulē,
I. щ-fi, kā aizrāda pati Tiesu Palāta, atbildētāja uzņērausies tikai „bez sevišķas atlīdzfbas, ja izdevēji vēlējušies .ģrāraatu
uzglabāt drukātavā un izdot noņēmējiem pēc izdcvēju norā• iiinma uti kontroles". Ja Tiesu Palāta uz šīs vēstules satura
pamata nākusi pic slēdziena, ka atbildētāja uzi.iēmusies nctlkvien s a n e m t naudu uo noņēmējiem, bet arī vispār saniiiksāt prasītājai itin visu pasīītīto dzicsmu grāmatu pārdo-šan;is vē'rtību Ls 93.302,80 apmērā, tad Ticsu Palāta sagroza
Vēstules tiešo saturu, taisot savu slēdzienu prctēji vinas pa. nodibinātiem lietas apstākliem. Neatkarīgi uo tā, ja arī
.il/ilu, ka atbildētājas picnākums bijis pārdot, t. i. „izplatīt"
<l/icмин grāmatas, tad tomēr no tā nemaz vēl ueizriet, ka praH.n.ii jau būtu tagad tiesība vienkāršj prasīt no atbildētājas
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visu pārdošanai noteikto summu, kā tādu, it kā neatkangi n a
tā, vai atbildētāja p a t i e s i b ū t u v i s a s g r ā m a t a s j a u
p ā r d e v u s i un arī visu pārdošanas summu patiesi jau būtu
„iekasējusi". Prasītāja pat neapgalvo nedz to, ka atbildētāja
visas grāmatas jau būtu pārdevusi un — galvenais —arī būtu
visu pārdošanas cenu patiesi iekasējusi. Arī Tiesu Palāta nav
nodibinājusi nedz vienu nedz otru hipotezi, proti, nedz pārdošanas faktu, nedz naudas iekasēšanas faktu. Ar to tad pilnīgi
atkrīt tas vienīgais pamats, uz kuru vispār varētu nodibināties prasības petitums. Piespriežot pie tādiem apstākliem prasību, Tiesu Palāta pārkāpusi Civ. proc. nolik. 444., 816. p. p.
Pretēji Tiesu Palātas domām, šai gadījumā — spriežot pēc prasītājas attēlotā darījuma satura — taisni būtu jārunā arī papildinoši par komisijas*) (Trödelvertrag) līgumu. Pretēji Tie
su Palātas domām, šāds līgums paredz, ka komitents noteic
pārdošanas cenu. L. с. 1. 4419. р. tieši tā arī dēfinē minēto
līgumu: kā līgumu, „uz kura pamata viena puse uztic otrai
kādu kustamu lietu pārdošanai p a r z i n ā m u с e n u ar nosacījumu, lai saņēmējs pēc zināma laika, bet ja laiks nav noteikts, uz Tpašnieka pieprasljumu, vai nu samaksā n о r ā d ī t о
c e n u , vai atdod pašu lietu". Ja nu runā stāvošais līgums
raksturojams vispirms kā darba uzijOmuma līgums (ко atzīst
arl Tiesu Palāta, tieši runājot par „pasūtījumu"), ar kuru būtu
kombinēts arī komisijas līgums, tad taisni pēc Tiesu Palātas
pievestā 4422. p. komisijas līgums n e uzliek komisionāram
atbildību, ja komisionārs nav lietu pārdevis par „nolikto cenu"..
Tā tad, jau tāpēc vien prasītāja, pat izejot no prasltājas apgalvotā no atbildētājas it kā pielaistā pārkāpuma komisijas līgumā, nevarētu dibināt savu prasību uz to vien, ka atbildētāja
esot uznēmusies „uzglabāt un nogādāt pēc prasītājas norādījuma un kontroles" 20.000 dziesmu grāmatas, jo likums taisni
neparedz sankciju gadījumam, kad komisionārs nav viņam pārdošanai uzticēto lietu pārdevis par „nolikto" cenu. Tiesu P a lāta nenodibina, ka atbildētāja nebūtu izpildījusi darba uzņēmuma līgumu kā tādu. Ja Tiesu Palāta, virjas pašas — kaut
arī nepareizi — apgalvotā atbildētājas pienākumā pārdot dzie*) Istenība „Trodelvertras" uzskatāms par „kondicijas llgumu" —
sk. Sen. CKD. 1932. g. Nr. 93.
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nu gramatas par kāldām noteiktām cenām neierauga komisijas līguma pazīmes, tad Tiesu Palāta по vienas puses pārkāpusi L. с 1. 4419. — 4422. р. р. No otras puses, ja Tiesu P a !āta по minētā atbildētājas „pienākuma" secina atbildētājas
tālāko „pienākumu" samaksāt prasītājai visu pārdošanas cenu
(it kā neatkarīgi по tā, vai patiesi visas grāmatas būtu tikušas
pārdotas par täm cenäm un nauda par tarn patiesi būtu ienākusi atbildētājas rokās), tad Tiesu Palāta pārkāpusi arī tā paša likuma 4422. p.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 2707, Latvijas Evanģeliskās baznīcas virsvaldes pr. 1. pr. savienību „Latv. lauksaimniecības centrālbiedrība".)

4522.
Kas attiecas uz otru atbildētāju Fridrichu L., tad Apgabaltiesa atzinusi, ka šim atbildētājam arī jāatbildot solidāri ar
galveno parādnieku,, kaut arī viņš esot tikai vienkāršs galvotājs, jo viņš nevarot izlietot savas beneficitimi excussionis (Civ.
lik. 4519. p.) tiesības, starp citu, aiz tā iemesla, ka по galvenā
parādnieka pēc tiesas konstatējuma piedziua neesot izdarāma
tikpat viegli un sekmīgi, kā по galvenā parādnieka, jo Jānim
L. nekādas mantas neesot. Šāds tiesas konstatējums, kura pareizību atbildētāji savā kasācijas sūdzībā nav arī apstrīdējuši,
attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. Ja nu galvenam parādniekam pēc tiesas konstatējuma mantas nav, tad tāds galvenā parādnieka stāvoklis ir
pielīdzināms viņa faktiskai maksātnespējai un līdz ar to arī
atkrīt galvinieka tiesības uz beneficium excussionis (Civ. lik.
4519., 4522. р. р.). Arī Senats savā spriedumā (CKD. spried.
25 353), uz kuru atsaucas atbildētāji savā kasācijas sūdzībā,
nemaz nav aizrādījis, ka galvenā parādnieka faktisko maksātnespēju varētu nodibināt v i e n ī g i a r t o , kad tiesu izpildītājs uz izpildu raksta būtu taisījis uzraksru par mantas trīīkumu, bet Senats ir gan tikai paskaidrojis, ka tāds apstāklis (tie
su izpildītāja uzraksts) s t а г р с i t u arī var noderēt par pierādījumu tarn, ka galvenam parādniekam mantas nav, un ir
iestājusies viņa faktiskā maksātnespēja. Jau šī iemesla dēl
rien Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka galvinieks
'ridrichs L. atbild solidāri.
(1934. g. 24. janv. spr. Nr. 544, Ädamsona pr. 1. pr. Lāčiem.)

Tiesu iekartas likumi.

174. (250.)
Sūdzētāja lūdz atcelt uzraudzības kārtībā Tiesu Palātas
1932. g. 15. decembra lēmumu Johana К. nekustāma īpašuma
pārdošanas lietā, ar kādu lēmumu apturēts Tiesu Palātas 1932.
g. Г. decembra lēmums tai pašā lietā līdz lietas caurskatīšanai
Scuātā. Ar Tiesu Palātas 1932. g. 1. decembra Iēmumu savukārt ir galīgi izšķirta Johana K. sūdzība Apgabalticsai par
izsoles izsludinasanas nepareizībām un sakarā ar to stāvošais
lūtfums neapstiprināt izsoli, ко Apgabalticsa atstājusi bez ievēribas, bet Tiesu Palāta atstājusi bež ievČTĪbas blakus sūdzību par Apgabaltiesas lēmirniu. Šai lietā sīidzētāja aizrāda,
ka Tiesu Palātai nebijis nedz pamata. nedz icmcsla apturēt savu 1932. g. 1. decembra lēmumu līdz lictas caurskatīsanai Senātā, un atsaucas uz to, ka vina ir spiesta sūdzēties par Tiesu
Palātas 1932. g. 15. decembra lcmumu uzraudzlbas kārtībā, jo
par šo lēmumu kasäcijas kārtībā sūdzība neesot iespējama.
Pretēji sūdzētājas domām, по tā vien, ka augstākai tiesu iestādei pieder uzraudzības ticsības par zemako instanci, vēl neizriet, ka to, ко augstākā instance ncvar atcelt un izlabot civīlprocesa kārtībā, vina varētu atcelt un izlabot uz Tiesu iekar
tas likumā paredzēto uzraudzības tiesību pamata. Uzraudzl
bas tiesas tiesība atcelt lemumus un rīkojumus taisni nav
attiecināma uz to padotās iestādes procesuālo darbību, kura
pēc tiesāšanās kārtības noteikumiem nav atceļama vai grozāma citādi, kā gadījumos un kārtibā, ka tas noteikts pašā tiesāšanas kārtībā. Pēc Tiesu iekārtas likuma 174. (250.) p. tie
sas izpratnes, augstākā tiesa nevar atcelt zemākās tiesas spriedumu vai lēmumu, kad tie nonākuši augstākā tiesā ne tai kār-
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tībā, kāda likuins paredz tiesas spricdumu vai lēmiimu atcel,11111 \ ai izlabošanu, un ja pārsīidzība likumā nav paredzeta.
ii/raudzība pēc savām sekārn ncvar novēst pic tiesas lēmunia
atcelšanas vai k'mzīšanas (bij. Kriev. Sen. Apv. sap. spricd.
Nr. 25 — 1880. g.). Ņcnrot vēra, ka iesniestas sūdzības vicnī'.;iis īncrķis ir pauākt Ticsu Palātas 1932. g. 15. decembra leiiiuinu atcelšanu u z r a u d z . ī b a s k ā r t ī b ā , Senats, izejot
но sfidzības satura, pamatojuma un tās mērķa, ncatrod par vaJadzīgu īpaši apstāties pie jautājuma, vai kasācijas sildzība
konkrētā gadljumä par Tiesu Palātas 1932. g. 15 decembra lēniiimu bija pielaižāma, vai nē, jo tāda kasācijas sūdzlba no
Būdzētāja vispār nav iesniegta.
(1933. g. 15. dec. spr. Nr. 2299, Kiigrena 1.)

Civīlprocesa nolikums.
Apgabaltiesa šo prasību atraidījusi aiz tā iemesla, ka civīltiesas izšķiršanai nepiekrītot jautājums par to, kurai no pusēm esot jāmaksā nekustāmā īpašuma nodoklis. Šāds Apgabaltiesas uzskats nav atzīstams par pareizu, jo šai lietā neiet
strīds starp nodokļu maksātāju un nodokļu komisiju, bct šai
gadījumā starp nomas līguma kontrahentiem ir pacēlies jautājums par to, vai pēc noslēgtā nomas līguma un attiecīgo likumu noteikumiem nekustamās mantas nodoklis ir jamaksa
nekustama īpašuma īpašniekam (iznomātājam) vai vina nomniekam. Šāda jautājuma izšķiršana taisni arī piekrīt civīltiesas izšķiršanai, ja tas izriet no kontrahentit lTgumiskām attiecībām (sal. arī bij. Kr. Senāta spr. 98/90 un arī civ. lik. 4063.
un 4064. р. р.).
([934. g, 23. janv. spr. Nr. 927, Potaša pr. 1. pr. Rigas Katoju bīskapa kuriju.)

28. (21.)
Tiesu Palāta konstatējusi un prasītāja nenoliedz, 1) ka
vioas praslbas priekšmets tr atlīdzfba par zaudējumiem, kurus
viņai esot nodarljusi tirdzn-rūpn. akc. sab. „A. Balodis", 2)
ka prasītāja savu prasību cēlusi pret mineto- maksātnespējīgo
sabiedrību, konkursa valdes personā, 1929. g. 8. martā, t. i.
tai laiku, kad tninētā sabiedrība jan tikusi izsludinata par maksātnespējīgu parādnieci un pretenziju pietcikšanas terminš jau
bijis nolecējis, 3) ka prasītāja savu prasījumu nav sludinajuma
termiņā pieteikusi.
Tādā kārtā skaidrs, ka prasītāja nav cēlusi prasību pret
konkursa rnasu kā tadu, it kā aiz pēdējās pielaistas nclikumī-
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darbības vai aiz runā esošā nomas līguma pārkāpšanas.
IVtpat prasītāja ncapgalvo, ka viņa prasību būtu cēlusi uz at<1.111šiuias vai izdališanas (ex jure dominii vai ex jure cre'hii) pamata.
Pie šadiem apstākliem Tiesu Palāta, pievienojoties Apfabaltiesas spriedumam, varēja aiz vinas pievestiem iemesliem
prasību atzīt par izbeidzamu lietas nepiekritības dēļ tiesai.
Pretēji prasītājas domām, Tiesu Palāta pareizi iztulkoinsi Civ. proc. nol. 28. (21.) p. Pēc šī panta konkursa valde
rlkojās tiesā nevis it kā maksātnespējīgā parādnieka vietā, it
i i tā pārstāve un tā vārdā; bet gan, pēc 28. р., visas makSātnespējīgā tiesības prasīt un atbildēt tiesā par konkursa malai picderīgo mantu, p ā r i e t uz konkursa masu. Tāpēc makBātnespējīgā stāvoklis nemaz nav identisks ar 27. p. minētām
personām, kuras gan a t v i e t o un pārstāv to aizbildnis vai
uizgādnis, uzstajoties so personu v i e t ā. Istenībās konkursa
yalde rīkojas netikvien maksātnespējīgā, bet arī viņa к г е d iI о r u i n t e r e s ē s.
Prasītāja apgalvo, ka viņa savu prasību neesot cēlusi par
nkursa masai piederigu mantu; tā tad, prasltāja nodomājui savU prasību celt par konkursa rnasai nepiederīgu, tā tad,
par tai neieejošu masu, t. i. par tādu mantu, kas pēc likuma
Rtrastos maksātnespējīgā brīvā rīcībā, proti, kas minētas Civ.
proc. nolik. 1396. p. V pielik. 79. р., starp citu, pievestos 1120.,
i i '1. р. р., vai kas konkursa laikā pienāk parādniekam n e bez
atlīdzības (piem. sakarā ar viņa personīgu nodarbošanos).
Tomēr prasītāja netikvien apgalvo, kādēļ un uz kāda paniiita vinas prasībai būtu kāds sakars taisni ar tādu mantu, kas
nepiederētu konkursa masai, bet, t a i s n i о t r ā d i, prasītāja
i el prasību pret miriēto sabiedrību, aprādot pie tam nevis t ā s
i«!rcsi, bet aizrādot vienīgi vinas konkursa valdi, tā tad, cēlusi
p] isilui pret sabicdrību viņas k o n k u r s a v а 1 d e s p с r s oiii. Ar to tad prasītāja. tieši un nepārprotami izteic, ka viņa
Bavu prasVbu taisni attiecina uz tādu sabicdnbas mantu, кща
plcderētu konkursa masai, t. i. neaprobežojot prasību ar man
tu, kura atrastos sabiedrības brīvā rīcībā.
Pie šādiem apstakliem Tiesu Palātai bija pilns pamats
i rādīt, ka prasītājai, kura nav savu pretenziju pieteikusi slu• lin.i.iiima tcrminā, nav tiesības celt vispārēju prasību prct т а к -
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sātnespējīgu sabiedrību tās konkursa valdes personā un ar to
it kā panākt apmierinājumu iz konkursa masas, apejot pretenzijas pārbaudīšanu (un eventuāli tās apstrīdēšanu konkursā)
likumā paredzētā kārtibā (V pielik. 92. р.).
Kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta, kreditoram, kas savu
prctcnziju nav pieteicis sludinājuma termiņā, vēl palick icspēja prcteiiziju pieteikt arī vēlāk konkursa valdei, gan sanemöt
pie tam apmierinājumu tikai p ē с otrās šķiras pretenziju apmieriiirisanas (V pielik. 96. p. 2. d.).
Prasītājas pievestais V pielik. 103. (42.) р. ncmaz neattaisno viņas domas, it kā krcditors varetu ar prasības celšanu
pret maksātnespčJHjo parādnieku (viņa konkursa valdes personā) atvietot pretenzijas pieteikšanu sludinājuma termirjā, nepiedaloties pašā konkursā. Istenībā, pievestais 103. р. zīmējas
uz mantu, kādu parādnieks dabū p ē с k o n k u r s a s 1 ē g š an a s un uz p г с t e n z i j ā m, kuras vai nu cēlušās pēc kon
kursa slēgšanas, vai kuras gan bija piedalījušās konkursa (t. i.
tai tikušas pieteiktas), bet nav konkursa kārttbā pilnīgi apmierinātas. Ar tagadējo praslbu. turpretim, prasītāja konkursā
nebija piedalljusies, un pat nav vēlējusies pieclalīties. Vii.ia —
no. otras puses — arī savu prasībti nav aprobežojusi ar tādu
maiitn, kuru paradnieks (sabiedrība) varbūt dabūs pec kon
kursa slēffšanas.
Prasītaja izlaiž no acTm, ka praslbas lietās, kurās figurē
maksātnešpejigs parādnieks kā atbildētajs, jāizšķir tais lietās
notikušo spriedumu s p ē k a z i n ā : 1) attiecTbas starp prasītāju im maksātnespējīffu kā atbildētāju, t. i. atticcības, kas atrodas ā r p u s konkursa, im 2) attiecības starp prasītāju un
maksātnespejīffo parādnieku no vienas puses un pēdējā kreditoriem no otras puses, t. i. attiecības, kas izvirzas i e к š p u s
konkursa. P i r m s konkursa atklāšanas, pret parādnieku celtā prasības lieta nedz apturama, nedz izbeidzāma sakarā ar
atbildētāja-parādnieka izsludinfišanu par maksātncspējī,q:u (Kr.
Senāta spried. 74/873, Kononova lietā un 79/366 Gluščenka lie
ta). Tas nozīmē, ka tai laikā notikušais spricdums gan būtu
saistošs ipso jure prasītājai un p a š a m p a r ā d n i e k a m - a t b i 1 d ē t ā j a m personīgi, piem. tai ziņā, ka prasītāja varētu
tai prasības laikā piespriesto summu piedzīt no paradnieka atsevišķās (konkursa masai nepiederošās) mantas (V piclik. 79.
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р.), vai, pēc konkursa izbeigšanās, no parādnieka jau iegūtās
mantas. Bet attiecībā pret maksātnespējīgā parādnieka к о пk u r s k r e d i , t o r i e m šāds spriedums, kā tāds, neizrāda saistošu spēku, un prasībā izteiktai pretenzijai varētu būt nozīme
konkursa kreditoriem un pašā konkursā vienīgi tad, ja šī pretenzija pieteikta konkursā (neatkarīgi no tā, vai šī pretenzija
būtu tikusi jau piespriesta tiesas ceļā jeb nē). Prasītāja turpretim, savu pretenziju, no vienas puses, nav pieteikusi, bet,
no otras puses, prasītāja nav ari cēlusi tādu prasību, kura būtu
izvedama ārpus konkursa. Ar to tad atkrīt visi prasītājas plašie paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības I — III pktos.
Tiesu Palātai, atzīstot, ka tagadējā prasība nepiekrīt tiesas izspriešanai, varēja nākt pie slēdziena, ka lieta izbeidzama pat neatkarīgi no atbildētājas noraidījuma, un ka tāpēc vien
nekrītot svarā, vai konkursa valdes priekšsēdētājs bijis vēl sevišķi pilnvarots uzstāties tiesā konkursa valdes vārdā. Ar to
atkrīt prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības III —
IV pktos.
Prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības V pktā
neattiecas uz šai lietā izšķiramo jautājumu par to, vai prasība
tā, kā tā ir celta, būtu turpināma pret maksātnespējīgo sabiedrību vinas konkursa valdes personā, jeb nē. bai zina nemaz
nekrit svarā, vai 'prasītājai bijis iespējams zaudējumus aprēķināt sludinājuma termiņā, jeb nē. Saprotams, prasītāja varēja prasību pret savu atbildētāju-parādnieku celt, un tāda prasība būtu arī turpināma arī p ē с sludinājuma termiņa, b e t t ik a i t a d, ja no prasības līguma būtu redzams, ka viņa ar šo
prasību n e domātu piedalīties konkursā, un ja, tā tad, prasītāja savu prasību pret parādnieku cēlusi n e v i s konkursa valdes personā, bet gan pret parādnieku p e r s o n ī g i , aprobežojot prasību ar vina mantu, kas n e i e i e t ц konkursa masā. Bet
prasītāja tādu prasību taisni nav cēlusi.
Tiesu Palātas apcerējumiemi par to, ka maksātnespējīgai
sabiedrībai nav bijusi tiesība nomas līgumu no sevis pildīt un
saņemt maksājumus no konkursa atklāšanas laika, pieķširams
tikai blakus motīvā raksturs, kuriemj nav izšķirošas nozīmes
lietā.
Pretēji prasītājas domām, sludinājutns ievietojams Vald.
Vēstnesī tikai v i e n u reizi (V pielik. 8. р.). Tāpēc sabrūk pra-
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aizrādījumi uz to, ka viņai nav bijis jāzina, resp. nav
vērā „Vald. Vēstneša" vienreizējais sludinājums. Ar to
beidzot, pfasītājas paskaidrojuimi viņas kasācijas sūdzīpktā.

(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 8, Latv. Dzelzcelu virsv. pr. 1. pr. akc.
sab. „A. Balodis".)

90. (69.)
Apgabaltiesa gan nepareiži atrod, ka atbildētāja atsaukšanās uz L. civ. lik. 3252. p. (otro teikumu) neesot ņemama
vērā jau tādēļ, ka Miertiesā atbildētājs ncbija lūdzis lietu izbeigt noilguma dēļ. Atsaukšanās uz noilgumu nav noraidījums Civ. proc. nolik. 90. (69.) panta nozīmē, bet vlens no aprādījumiem (доводы ), kurus prāvnieks var pievest pa visu
procesa laiku (sk. bij. Kr. Sen. CKD. spr. 1868. g. Nr. 52;
1870. g. Nr. 67; 1875. g. Nr. 330 un c). Tādēl, pretēji Apgabaltiesas domām, atbildētājs iebildumu par prasības noilgumu
varēja pacelt pirmo reizi arī apellācijas sūdzībā (bij. Kr. Sen.
CKD. spried. 1875. g. Nr. 330 un c).
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 451, Zertikop. min. pr. 1. pr. Zommeri.)

156. (113.)
Civ. proc. nolik. 156. (113.) pants, uz kuru atsaucas kasācijas sūdzības iesniedzējs, pēc kura lietas dalībnicka atzīšanās ir spēkā tikai attiecībā uz pašu atzinēju, protams, nav piemērojams gadījumā, kad otrs līdzdalībnieks šīs atzīšanās pareizību neapstrīd.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 510, Domopoles krāj-aizd. s-bas pr. 1.
pr. Odumiou un Gailīša mant. masu.)

764. (664.)
Kas attiecas uz prasītāja viņa atbildē uz kasācijas sūdzību pacelto jautājumu, vai vispār Davis L. varēja šai lietā iestāties kā trešā persona atbildētāja pusē, pēc tam, kad jau 1
instancē bija taisījusi savu spriedumu, tad šis jautājums no Se-
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nāta nemaz nav pārbaudāms, jo prasītājs savā laikā nebija pārsūdzējis Apgabaltiesas lēmumu par Dāva L. pielaišanu kā trešo personu atbildētāja pusē; tā kā saskaņā ar Civ. proc. nolik. 764. (664.) р., šādu lēmumu prasītājs varēja pārsūdzētblakus sūdzības kārtlbā, tad, neizlietojot savas pārsūdzības tiesības, šāds Apgabaltiesas lēmums ir stājies Hkumīgā spēkā un
prasītājam ir saistošs (sal. arī Kriev. Sen. CKD. spried. 82/101,
1914/45).
(1933. g. 15. dec. spr. Nr. 67, Plauciņa pr. 1. pr. Plauciņa mant. m.)

782. (681.)
Apgabaltiesa ar savu 1933. g. 9./18. marta lēmumu tagadējās praslbas lietas iztiesāšanu apturējusi lldz Apgabaltiesas
administrātīvās nodalas lietu Nr.Nr. 15 —16 (1933. g.) galīgai
izlemšanai. Likums gan paredz iespējamību Hetas gaitu apturēt vai nu sakarā ar atbildētāja noraidījumu, vai arī, pēc tiesas
ieskata, aiz citiem iemesliem, gadījumos, kad „pie tā paša, vai
cita miertiesnešā, vai arī citā tiesā tiķtu iztiesāta lieta, kurai
ar celto prasību ciešs sakars (Civ. pr. nolik. 90. p. 2. pkt, 661.
p. 2. pkt), vai arī Civ. proc. nolik. 8. p. paredzētā gadījumā".
Likums tomēr neparedz, ar kādiem procesuāliem; līdzekļiem
būtu pārsudzams tiesas, sevišķi otrās instances tiesas, lēmums
par lietas gaitas apturēšanu. Kasācijas sūdzības kārtība līdzīgos gadījumos izslēgta jau tāpēc, ka lieta negrozās ap galīgu
sprieduimu, vai tādu lēmumu, ar kuiru lieta tiktu nobeigta, pie
tam lietas vilcināšana (медленность) nav uzskatāma par kasācijas Lemeslu (Кг. Sen. spried. 77/246; 81/120). Parasta blakus
sūdzība pielaižama par 2. instances tiesas lēmumu tikai izņēmuma gadījumos, pie kuriem lēmums par lietas gaitas apturēšanu nepieder (Sen. spried. krāj. 21/21, 22/51 u . c ) . Atliek tikai vai nu sūdzība par lietas vilcināšanu, vai sūdzība uzraudzības kārtībā. Sūdzība par Hetas vilcināšanu tomēr pairedz tikai
ne ar ко nemotīvētu lietas f а к t i s k u vilcināšanu, bet nekad
ne lietas formālo apturēšanu uz sevišķa lēmuma pamata. Tādā kārtā, ja nepielaistu stāvokli, ka parts, it sevišķi procesa
saimnieks, prasītājs, tiktu uz nenoteiktu laiku nostādīts bezpalīdzības stāvoklī, tad nepieciešami jāatrod attiecīgs korrektīvs
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gadījumā, kad tiesas lēmums pa lietas gaitas apturēšanu nav attaišnojams ar lietas apstākļiem. Šāds korrektīvs atrodams uzraudzības kärtTbä (sk. Kr. Senāta Apvien. I un kasac. depart.
sapulces) (соединенное прпсутстше) 1889. g. 1. novcmbra lēmumu, pēc lēmuma krāj. 476. lpp.: pievests pie Tjutrinnova
kommentāra 2. d. pie 792. р., 140. piez. 2. pkt. 1923. g. izd.).
Šis Kr. Senata lēmums noticis taisni sakarā ar Civ. proc. nolik. 77. (tagad 90.) pantu. Tādā kārtā, tagadēja, uzraudzības
kārtībā iesniegtā, prasītājas sīīdzība ir caurskatāma Senātā.
Kas attiecas uz sūdzības būtību, tad Senātam jāizšķir jautājums par to, vai tiesai tiesība lietas gaitu apturēt līdz kādas
citas lietas galīgai izspriešanai, kura izspriežāma nevis citā
civīltiesā, bet administrātīvā tiesā. Rima esošā gadījumā atbildētāji iesnieguši Liepājas Apgabaltiesai (kā administrātīvai
tiesai) sūdzību par prasītājas pilnsapulces lēmumu un prasītājas valdes lēmumiem un rīkojumiem pēc 1923. gada likuma par
bicdrībām, savienībām un organizācijām (Lik. kr. 87) 6. p. Līdzīgos gadījumos Apgabaltiesa rikojās kā administrātīva t i es a (turp. 25. р.), t. i. rīkojās pēc 1921. g. likuma par administrātīvām tiesām un tai paredzētā" kārtībā (Lik. kr. 59), kurā
subsidāri picmēro Civīlprocesa nolikuma noteikumus (sk. 74.
р.). Jautājumu par to, vai civīltiesai bīītu ticsība s a v u lietu
apturēt līdz tādas lietas izspriesanai, kura atrodas kādā a d m i n i s t r ā t ī v ā tiesā izspriešanai, nemaz nav izšķirams pēc noteikumiem par piekritības strīdiem, no vienas puses, starp tie*
su iestādēm (336. — 341., 52. — 54. p. p.) un, no otras puses.
starp tiesu un pārvaldes iestādēm (342. — 346., 55. р. р.). Runā stāvošā lietā Apgabaltiesa no savas puses atzist administrātīvai tiesai tiesību lietu izspriest prejudiciālā jautājumā dēļ
Saldus sadraudzīgās bicdrības organu lēmumu atzīšanas par
nelikumīgiem. No tā, ka lieta, kurā, prasības ceļā, tiek apstrīdēta biedrības pilnsapulccs lēmumu likumība, ir strīdus par
civīltiesībām, kas pēc Civ. proc. nolik. 1. p. piekrīt civīltiesai,
v ē 1 n e i z r i с t, ka taisni biedrības lietās, biedrs ncvarčtu, necelot prasību civīlticsā, griezties ticši pie attiecīgas administrātīvas tiesas, saskaņā ar Lik. par biedrībam 6., 25. p. p. ar
sūdzību, lūdzot administrātīvo tiesu atcelt biednbas pilnsapul
ces lēmumu par valdes icvēlēšanu un uzdot sasankt jaunn pilnsapulci, kā arī lūdzot atcelt biedrības valdes loceklu nelikuftil-
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go darījumu par valdes sēdes noturēšanu (6. p. 1., 2. pkt). Ja
nu biedrs-sūdzētājs izvēlējies šo ceļu, tad civīltiesā no sevis
nevar nerēķināties ar administrātīvas tiesas līdzīgās lietās notikušiem spriedumiem, kuri tāpat kā civīltiesas spriedmra s t āj a s 1 i к u m I g ā s p ē k ā , ja tie nav pārsūdzēti Likumā par
administrātivām tiesām paredzētā kārtībā (lik. 71., 53. sek. p.
р.). Tāpēc tagadējā lietā Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats,
aiz viņas pievestiem iemesliem lietas izspriešanu apturēt saskaņā ar Civ. proc. nolik. 90. p. 2. pkt. līdz aprādīto administrātīvās tiesas lietu 1933. g. Nr.Nr. 15 —16 izlemšanai. Sūdzētāja
pievestais Lik. par administrātīvām tiesām 23. p. n e a t ц е m
с i v ī 11 i e s a i tiesību apturēt savas lietas caurskatīšanu sakarā ar administrātīvas tiesas izspriešanā esošo lietu par to pašu
priekšmetu. No lietas redzams, ka atbildētāji savu sūdzību administrātīvai tiesai iesnieg-uši 1933. g-. 13. martā, bet prasītāja
savu prasību civīltiesā cēlusi 1933. g. 29 m i a r t ā , t. i. jau p ē c
atbildētāju sūdzības iesniegšanas administrātīvā tiesā. Tāpēc
iaisni civīltiesai bija jāaptur savas lietas caurskatīšana līdz administrātīvās tiesas lietas izspriešanai par to pašu priekšmetu.
(1934. g. 12. janvāra spr. Nr. 1599, Saldus Sadraudzīgās b-bas pr.
1. pr. Iviņu un Gertneru.)

1021. (895.)
Savā kasācijas sūdzībā prasītājs apstrīd Apgabaltiesas
sprieduma pareizību tad daļā, ar кщи apmierināta atbildētājas
pretprasība Ls 630,— apmērā, atrodot, ka pretprasības priekšmets-atlīdzība par natūrālijām, ко prāsītājs saņēmis no atbildētājas, jau ir bijis par tiesas spriešanas priekšmietu agrākā prāvā, kurā prasītājs pieprasījis darba algu naudā, ко tiesa tanī
prāvā atraidījusi, atrodot, ka atlīdzība par darbu sedzas ar prasītājam izsniegtām nātūrālijām no atbildētājas puses. Apgabaltiesa šinī lietā nenoliedz, ka agrākā prāvā par darba algu tiesa
kompensējusi atlīdzību par darbu ar nātūrālijām, par kurām iet
runa arī šīs lietas pretprasībā. Par res judicata var runāt arī
tad, }a prasījums kompensēts ar atbildētājas pretpretenziju
(kaut arī nebūtu celta pretprasība). Izdarot agrākā lietā praSītāja prasījumu kompensāciju ar atbildētājas pretpretenziju
par izsniegtām natūrālijām, tiesa ar savu spriedumu ir nodi-
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binājusi res judicata attiecībā uz nātilralijārn. Tādā kārtā, ja
šīs natūrālijas vēl reiz tick paccltas par strīdus prieksnictu šīs
lietas pretprasībā, jāpiekrīt kasācijas sfidzības iesniedzüja clomām, ka albildetaja atlīdzību par uātūrālijātn kompensacijas ccļā ar prasītāja darba algu jau sanēmusi, un ka vina to ncvar
prasīt t'esas celā otrrciz uz res judicata principa pamata. Rīkojoties pretēji tam, un piespriežot jau kompcnsētu atlīdzību
par izsniegtam nātfīrālijām, Apgabalticsa ir piclaldusi atticcībā
uz pretprasību motTvēšanas ncpareizību.
(1934. g. 25. jaiiv. spr. Nr. 374, Medņa pr. 1. pr. Stremplers.)

1341. (1204.)
Tiesu Palāta pareizi aizrīīda, ka sūdzētājs, kas nav iesniedzis sūdzību par izsoles it kā nepareizu izsludināšanu Civ.
proc. nolik. 1341. p. paredzētā laikā, zaudējis tieslbu jautājumu
par nepareizu izsludināšanu pacclt sūdzībā par pašas izsoles
izdarīšanas kārtību. То pašu principu uzsver arl Kr. Senats
paša sūdzētāja pievestā spriedumā Brusilovas lietā (1890. g.
Nr. 56). Neatkarīgi no tā, izsolcs izsludināšanai nav prasāms,
ka par izsolcs dienu tiktu sevišķi paziņots parādniekam ar pavēsti (L. Senāta spricd. 32/1907). Bez tā, sfidzētāja, vienkārši
apgalvojot, ka paraksts uz pavēsti necsot vina paraksts, nemaz
nav atsvabināts no picnākuma pierādīt savu apgalvojumu.
(1934. g. 23. janvāra spr. Nr. 2264, Markuzes riek. īp. pārdoš. I.)

1341. (1204.)
Tiesu Palāta sūdzetāja blakus sūdzību atraidījusi starp
citu, uz tā pamata, ka sūdzība iesniegta pēč Civ. proc. nolik.
1341. (1204.) p. paredzētā 2 nedcļu laikā līdz izsolci noliktai
dienai. Tiesu Palāta pie tarn konstatē, ka tagadējā sīīdzība
taisni izict no it kā neparcizā sludinājuma tcksta, bet ne no tā,
ka pašā izsolē bīītu notiktišas kādas ncpareizības. Savā kasācijas sndzībā südzetäjs šādu Tiesu Palātas konstatējumu arī ucapstrīd гш pat tieši pastrlpo, ka pievestā 1341. p. mērķis tr, lai
dotu ticsai icspēju, vcl laikus caurskatot sūdzību, vajadzības

dījumā izsoli atcelt. Та tad, taisui izejot по šādas pievestā
panta nozlmēs, tas ir iztulkojums tā, ka tai minētais 2 nedclu
i' i niins katrā zinā jāievčro, t. i. ka sūdzlba nekad nav pieņeiMiina, ja tā icsniegta tikai p ē c izsolci noliktä termina, kā nepareizi bija rīkojics sīīdzētajs runā stāvošā gadījnmā. Pie tarn.
pretēji sūdzčtāja domfim, 1341. p. piemērojams arī gadījumā,
ii pirmā izsole atzīta par nenotikušu. Neatkarīgi no tā, Tiesu
Palāta arī aizrāda, ka, īstenībā, pašā sludinājumā ievietotie nepareizie dati nav varējuši atbaidīt pircējus aiz tā iemesla, ka
hipotēku kopsumma vēl nenozīmē priekšrocību baudošo prei' ii/iju kopsummu un ka arī sludinājumā nav ticis tcikts, ka
Bulīšana sāksies no visu hipotēku kopsummas, un ka tāpēc neIIS pircējs nevarējis ar šādu faktn rēķināties. Savā kasāi Ijas sūdzībā sūdzētājs pat nav mēģinājis apstrīdēt minēto Tie! 'alātas apcerējumu pareizību.
(1934. y. 24. janvāra spr. Nr. 13, Bērtiya-Bērzii.ia nek. īpaš. pārdoM.l'.

1.)

1490. (1369.)
Līgumā ievestai šķīrējtiesas klauzulai Tiesu Palāta varēja
Opiegriezt vērību jau tādēļ vien, ka tā neatbilst Civ. proc. no1490. (1369.) p. paredzētai formai (bij. Kriev. Sen. spried.
0. 8Г. Nr. 140).
U934. g. 25. janv. spr. Nr. 1701, Erdmaya pr. 1. pr. Rīsas Pārdau.^čii.iioiia kopējo slimo kasi.)
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Dažadi tirdzn. tiesību jautajumi.
1) Pretēji atbildētāja domain, biedram pieder biedra tiesības vai nu līdz paziņojuma iesniegšanai par izstāšanos (statūtu.14. §), vai līdz paziņojuma sanemšanai par viņa izslēgšanu (statūtu 15. §). Tas izriet arī no 17.. § piez., pēc kuras
izslēgtais biedrs tiesību piedalīties pilnās sapuilcēs zaudē no
tās dienas, kurā tas saņēmis paziņojumu par izslēgšanu, kas
savukārt var notikt tikai ar pilnsapulces lēmumu (30. § 1it. „e").
Tā tad, statīīti neparedz, ka biedrs varētu tikt a t z ī t s par izsiegtu, vai par izstājušos it kā i p s о j u r e ar to, ka viņš vienkārši neiemaksā paju daļu. Ja arī statūti (35. §) paredz, ka
tam biedram ir balsstiesības pilnā sapulcē, kas līdz sapulces
dienai izdarījis visas tekošās icmaksas, tad tas nozīmē vienīgi
to, ka viuš pretējā gadījuraa, paģaidām, šai konkrētā sapulcē,
nevar picdalītics balsošanā, bet tas nemaz nenozīmē, ka viņš
būtu par ipso jure izstājušos. Ja būtu pareiza nupat minētais
atbildētāja uzskats, tad visi augšā pievestie 14., 15. §§ 17. § piez.
būtu lieki. īstenībā ar 35. § nemaz nav aizskārts pamatprincips,
ka izstāšanās vai izslēgšana var pamatotics un notikt tikai uz
atiecīgo aktu pamata, bet nekad ne ipso jure. Tā tad, 35. § neattaisno atbildētāja aizstāvēto argumentatio ex contrario, it kä
pats neesot skaitfjies par biedru „bez paziņošanas par to prasītājai" ar to vien, ka viņš „maksājis tik.ai dalu no paaugstinTi
tas paju naudas". Otrkārt, taisni ar šādu pēdējo paskaidrojumu atbildētājs noteikti atspēko tā viņa apgalvotā apstākla nozīrni, kā paju nauda tikusi paaugstināta p ē с vina izstāšanās. Ja
viņš apzināti nomaksājis kaut arī tikai dalu no paaugstinātās
paju naudas, tad paaugstināšanai būtu bijis jänotiek katrā zinā
1 ī d z viņa paziņojuma izsniegšanai par viņa izstāšanos.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 501, Valkas patērētāju b-bas „Nākotne"
pr. pr. Šmidtu.)
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2) Prasītājs lūdz piespriest viņam Ls 2500,— kā viņa
•dalības naudu kopējā mantā", t. i. к a p i t ā 1 a d а 1 u sabiedn
bas dārzniecības uzņērmmiā uz 1924. g. 1. decembri (t. i. skaitot
adu no viņa izstāšanās no sabiedrības). Atbildētāji pra•ilui neazīst, paskaidrojot — starp citu savā apellācijas sūdzībā
kā prasītājs esot uz kapitāla dalas rēķina jau saņēmis Ls
JiiOO,— pēc 4 kvītīm. Prasītājs, nenolicdzot summas Ls 2000,—
ucmšami, paskaidro, ka šī summa esot tikai atlīdzība par
ii/r.icmuma vadīšanu. Tiesu Palāta, pārgrozot Apgabaltiesas
icdumu, ar kuru prasība tika apmierināta pilnā apmērā, pieluicdusi prasītājam tikai Ls 700.—. Tiesu Palāta šai ziņā,
.ipsverot minēto 4 kvīšu īsto saturu un nozīmi, konstatē: 1)
k;i prasītājs saņēmis: a) pēc 1922. g. 15. novembra kvīti Ls
B00.— „savām personīgām vajadzībām"; b) pēc 1923. g. 17.
novembra un 28. novembra kvītīm Ls 1000.— un Ls 300.—
„dalības naudu", pie kam pēc pirmejās kvīts prasītājam vina
personīgām vajadzībām" izmaksātā summa Ls 500.— tāpat
Bttiecināma uz prasltāja kapitāla daļu sabiediības mantībā, un
.') ka — turpretim — 1923. g. 18. oktöbra kvītī aprādītā sum
ma Ls 200.— по „dārza i e n ā k u m i e m " neesot attiecināma
prasltāja dalības naudu, bet gan uz viņa daju dārzniecības
и ņēmumā tekošiem icnākumiem.
Šādi Ticsu Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko
piisi un nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt
piasītāja paskaidrojumi vina kasācijas sūdzībā, kuros tas ap'd pievesto Tiesu Palātas konstatējumu pareizību pēc būtības. Pretēji prasīāja aizrādījuraam, Tiesu Palāta nav rīkojuS inkonsckventi, по v i e n a s puses n e atvelkot по prasTtājam piespriežamās summas Ls 200.— „по dārza ienākumicm", bet, по o t r a s puses, tomēr a t v e l k o t summas Ls
L000.— im Ls 300. —par „dalības naudu". Pats prasītājs prasa
..dalības naudu" Ls 2500.— apmērā, t. i. lĻ daļu sabiednbas
maiitībā uz 1924. g. 31. decembri, t. i. iziet no tā, ka sabiednbas
inaiitlbas (dārzniecības uzņēmuima) vērtība uz šo datumu satādfjusi Ls 12.500,—. Aprēķinot šādu uzņēmuma vērtību uz Ls
S00.—, saprotams, ja ņemta vērā līdz tarn sabiedrībā ienāi tekošā kopējā peļņa, cik tālu šāda peļņa (ienākumi) tikusi
lldz tam izmaksāta biedriem, to starpā arī prasītājam. Tāpēc,
iiareizi aizrāda Tiesu Palāta, prasītājam gan tiesība n e -

I

Dažadi tirdzn. ti

ierēķināt savā „dalības naudā daln feKos
nakumos, bet prasītājam toiner jāieskaita picprasīlā dalības
naudā taisni tās summas, kuras vii.iš bija jau saiļemis u z d a1T b a s n a u d a s rēķina, proti, sumnias Ls 1000.—, Ls 500.—
uii Ls 300.— (kopā Ls 1800.—). Pie tarn Ticsu Palätai bija
pietiekošs pamats uz dalības naudas rēķina atticcināt it sevišķi
arī SLimmu Ls 500.— (pēc kvīts по 1922. g. 16. novembfa), jo
biedriem uz vispārēja pamata, pēc dalības naudas (kapitāla da
las, Kapitalanteil, Geschäftsanteil) jēdziena, ir tiesība, uz sava
kapitāla dalas rēkina im kapitäla dalas robežās, по sabiedribas
saņemt — avansa veidā — zināmas summas taisni „savām
vajadzībām" (Staubs, kommentārs pic vācu Hgb. 120 §, 7. piez.,
122. §, 6. piez.). A.r „kapitāldaļu" jasaprot aprēķina lielums
(Rechnungsgrösse), biedram pašā sabiedrībā piederoša dala,
kura sastadās, по sākuma, по katra biedra noffiildījuma un tad
по vēlāk biedram pienākošās, nākošās pelņas dalām, bet atskaitot biedra dalu tekošos zaudējumos (sk. Senāta spried. 25/130
uu L. civ. lik. 4510. р.). Šāda kapitāla dal.a konkrētizācijās ar
sabicdrības pilnlgo vai parēiālo likvidāciju (pēdējā gadīj'umā ar
atsevišķa biedra izdalīšanu). Tāpat Tiesu Palāta varēja по
prasības summas atskaitīt arī to summu, kuru prasitcājs sauēmis
agrāk „savām vajadzībām", jo šcāda summa — pēc būtības —
agrāk bija ieffājusi taisni viņa kapitāla daļā (dalibas nauda).
Noskaidrot pie šādiem apstākliem „dalības naudas" (kapitāldalas) īsto jēdzienu un sastāvu, t. i. noskaidrot, ka, runā stāvošā gadījuma, nauda, kādu prasītājs sai,iēmis „savām personīgam vajadzībām", izņēmuma veidā, nebūtu atticcināma uz viņa kapitāldaļu, bija prasītāja uzdevuins.
(1934. g. 24. janv. spr. Nr. 41, Dubulta pr. 1. pr. Kirštcifiu un c.)
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386.

Tiesu Palāta atzinusi Eduardu E. par maksātnespējīgu paklnieku tirdztiiecībā uz tā pamata, ka likumā nav tāda noīa, ka par maksātnespējīgu varētu atzīt tikai tādu t i ' r ffotūju,
kura nenokārtotās saistības būt Izcelušās vienīgi
in» tirdznieciska rakstura darījumiem, bet krītot svarā vienīgi
fakts, к a m а к s a t n с s p ē j ī g ā p с r s о n a i r t i r i ā j s. Tomēr Tiesu Palāta nav konstatējusi taisni to faktu,
1
I!. bīītu tirgotājs tai mornentā, kad tikusi ierosināta lieta dēļ
\ им atzīšanas par maksātnespējīgu, un seviški uav ielaidusies
lajuma apspriešanā, k a d a m о m e n t ā m a k s ā t n e | p ē j T g a m p a r ā d n i e к a m ī s t i b ū t u j ā b IĪ t t i r g oi u m, lai to atzītu par maksātnespējīgu tirdzniecībā. Šai ziii.i kreditore Lilija K. savā 1933. g. 11. maija iūgumā pati aizrāii/. to, ka E. esot bijis tir.cotājs 1931. un 1932. g.g. Tā tad,
niia iesniegšanas laikā katrā ziņā nebija vairs tirgotājs. Vēl
Irak, no pašas kreditores iesniegtās apliecības redzams un
• in no Apgabaltiesas konstatēts, ka E. b i j i s t i r g o t ā j s
i i I ;i i 1931. g. Neatkarīgi no tā, pats Apgabaltiesas spriedums, ar kuru по Е. tikusi piespriesta parāda summa, noticis
iii 1932. g., t. i. tai laikā, kad viņš vairs tirgotājs nebija. Pie
idiem apstākļlem, un pat izcjot no Tirdzn. proc. nolik. 386. p.
. ".. rcd. (L. kr. 99.), Tiesu Palātai bija jānem vērā, ka kaut
niiiictais 386. p. vairs neprasa, ka maksātnespējīgā parādnluka parāds bīītu pats par sevi izcēlies no vina tirdznicciskiem
'i ii iiniiii'iiii, tomēr paliek rekvizīts, ka maksātnespējīgs parādiii' ks IHIIII i/.i.iemis tirdzniecības vai rūpniecības zTmi, vai arī
jāizuem tai momentā, kad tiek ierosināta lieta par

viņa atzīšanu par maksātnespējīg-u. Taisni šo apstākli Tiesu
Palāta nav konstatējusi un tāpēc viņai nebija likumīga paraata
atzīt viņu par tirgotāju un sakarā ar to atzīt vinu par maksätnespējīgu parādnieku tirdzniecībā.
(1933. g. 14. dec. spr. Nr. 3224, Eglīša 1.)

—
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552.

Tiesu Palata piespriedusi pensiju par labu prasītājam Roertam V., bet noraidījusi tiesību uz pensiju prasltājiem Indrii un Emīlijai V., starp citu, aiz tā iemesla: a) ka atbildētāju
n/i.icmums ir padots Rūpn. darba nolik. 541. p. noteikumiem,
l ādēl strādnieka parastā neuzmanība, ārpus 542. p. nosacījutniern, neatsvabina atbildētājus no pensijas maksāšanas; b)
рее tiesas konstatējuma, nelaiļcis cietušais nav uzturējis savus
yecakus, bet gan uzturējis savu slimo brāli Robertu V., pie
kam, по likuma viedokļa nekrīt svarā, kā pienākums bija uzimct slimo brāli un vccākus, bet gan kas vitius faktiski ir uzturSjis. Rūpn. darba nolik. 552. p. prasa arī attiecībā uz vecāin konstatējumu par to f а к t i s к u uzturešanu no cietušā
aiķa puses; šo jautājumu Ticsu Palāta ir apskatījusi un nākusi pic slēdziena, ka vccāku f a k t i s k ā uzturēšana no cietu•;i nelaiķa puses nav bijusi, jo vecākiem bijusi sava iedzīve uz
laukiem, un tēvs piepelnījies klāt nz dzelzcela; šāds tiesas slēdziens iz lietas apstākļiem attiecas uz lietas faktisko pusi, kura
;acijas kārtībā nav pārbaudarrra; par liecinieku O. un K. liei ihn nozīmi jautājumā par vecāku uzturēšanu Tiesu Palāta ir
d< vusi savus paskaidrojumus, kuru pareizība kasācijas sīīdzītieši netiek apstrīdcta; pretēji prasītilju Indriķa itn EmīHjas
V. dornām, nekrīt svarā tas stāvoklis, kāds bija Нес. К. pratinānas laikā, bet gan tas, kāds bija nelaiķa cictušā dzīves laika.,
tādēļ Tiesu Palāta arī varēja nepiedot izšl.drošu nozīmi Пес. К.
teicienara, ka „tagad V. stradāt ncict"; ar to atkrīt visi aizli.iniiii prasītāja kasācijas sildzībā. Prctēji atbildetāja do
rn. пи, tas vien, ka 1903. g. 3. jūriija notcikumi par pensiju iz-

sniegšanu cietušajiem strādniekiem un vinu gimencs locekļiem,
ir atvietoti ar 1927. g. likumu (Lik. kr-. Nr. 91—27. g.), vēl nenozīmē, ka Tiesu Palāta nevarēja piemērot Riipn. darba nolik.
541., 542. un 552. p.p. noteikumus, kuri nelaimes gadījuma bridī
— 1926. g. 21. janvārī — vēl bija spēkā (sal. Sen. CKD. spried.
Nr. 477—29. g.); Tiesu Palāta jautājumu par Rīlpn. darba no
lik. 542. р. piemērošanu ir apspriedusi, konstatējot, ka gan nelāiķis piclaidis neuzmanību (bet ncvis r u p j u neuzmanību);
ka cietušais būtu pielaidis r u p j u neuzmanību, tas bija jāpierāda atbildētājiem, pie lietas izspriešanas pēc bīītības, atbildētāji tomēr aizrāda un runa tikai par ncuzmanību; Tiesu Palātas
slēdziens par to, ka nelaimes gadījuma cēlonis nav bijusi tāda
cietušā rupja neuzmanība, kas nav attaisnojama ar ražošanas
darba apstākliem un iekārtu, attiecas uz lictas faktisko pusi,
kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma; ar to atkrīt aizrādījumi atbildētāju kasācijas sīldzībā, ar kuriem tiek atspēkots šis
tiesas slēdziens pēc būtības. Tāpat nav izšķirošas nozTmes aizrādījumiem kasācijas sīīdzībā, ka slimnīcas un pulka komandiera apliccības nepierādot Roberta V. faktisku uzturēšanu no cietušā nelaiķa brāļa; atbildētāji pie lictas izspriešanas pēc būtības nav apgalvojuši, ka Roberts V. n e slimo ar epilepsiju, tāpat
nav apgalyojusl, ka nelaikis kafa dienestā n a v saņēmis piemaksu par brāli; šādi dati par epilepsiju nn piemaksām par
brāli Tiesn Palātai varēja dot pietickošu pamatu izšķirties pār
to, ka nelaiķis savu brāli ir gan uzturējis, pie kam pec būtības
ticsas slēdziens nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Tomēr,
Tiesu Palātai bija tuvāki jāpaskaidro savā spriedumā. kādēļ
viņa, dibinot pensijas piespriešanu prasītājam Robertam V. uz
Rīīpn. darba nolik. 552. р., pretēji šī panta saturam ir piespriedusi pensiju pari par prasītāja 15. dzīvības gadu; 552. p. paredz pensiju brālim tikai līdz 15. pilnam dzīvības gadam, un likums nesatur norādījumus, ka no faktiskas uztnrēšanas iegūtā
ЬгЩа tiesība uz pensiju turpinätos arī pēdējā slimības vai darba
nespējas gadījumā pari par 15. dzīvības gadu: pretēji Tiesu
Palātas domām, ja faktiska uzturēšana pēc īpaša likuma dod
tiesību nz pensiju tikai līdz 15. dzīvības gadam, tad gan krīt
svarā nodibināt, kā picnākums bīītu vispār bijis dot uzturn prasltäjam Robertam V. tā slimības un darba ncspējas dēl pēc 15.
dzlvības gada nodzīvosanas, un vai šai zii.iīi tiz atbildētājiem

—
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krist kādi pienfikumi uzturēšanas ziņā; ueapsvcrot šadus
i.iiii.iiiumis im izšķirot lietu bez tādas apsvēršanas, Ticsu Pal.il.i ir piclaidusi savä spricdumā kā motīvēšanas nepilnību, ta
ivēšanas neparcizību, pārkāpjot ar to Civ. proc. nolik.
/ I I . p.
(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 226, Vītolu pr. I. pr. Cardi uii Augš■Imi.)

—
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Rīk. par zīmognodevu.
13.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka parti 1927. g. 8. martā noslēguši īres līgumu, pēc кита prasītājs apnēmies maksāt atbildētājam 100 Ls īres naudas un atkalpot caur savu sievu 18 dieixas pie atbildētāja uztura. Apgabaltiesa atlīdzību par 1 dienu
pie darba devēja uztura aprēķinājusi vismaz 3 Ls dienā, kādēl
līguma vērtība iztaisot Ls 154.—, un konstatējot, ka lTgums nav
apmaksāts ar zīmognodevu, sodīja abus kontrahcntus ar līgumnodevu, izejot no Rlkojuma par zīmogn. 43. p. 1. pkta paredzētās likmes. Šāda Apgabaltiesas rīcība atzīstama par nepareizu,
jo Rīk. par zīmognod. nedod tiesai tiesību no sevis novērtēt
saistību, kura paša līgnmā nav novērtēta. Tādēļ konkrētā gadījumā, kur viena no saistībām, kuru īrnieks uzņēmies, nav noteikta naudā, viss līgums uzskatāms par līgumu uz nenoteiktu
summu, kādēl tas, pēc pareizām Nodokļu departamenta domām,
bija apmaksājams ar zīmognodevu nevis pēc 43. p. 1. pkta, bet
gan pēc 13. p. 4. pkta.
(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 511, Bariņa pr. 1. pr. Gravu.)

14.
Nolīgumi par zīmogsodu apliekami ar zīmognodevu pie
to noslēgšanas tikai tad, ja tie noslēgti uz nenoteiktu summu
vai arī sastādīti atsevišķa līguma veidā (Rīk. par zīmognod. 13.
p. 4. pkt, 14. p. 7. р., 42. р.). Nodoklu departamenta domas, i<
kā Rīk. par zīmognod. 14. p. 7. pkt. attiecas arī nz gadījumiuni.
kad līgumsoda nolīgums ictilpst tanī pašā doknmentā, kurā ie-
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tilpst arī galvenais līgums, un ka 14. p. 7. pkt. lietotais izteiciens „atsevišķi slēgtie līgumsoda nolīgumi" jāsaprot tādā nozīmē, ka te ir runa par līgumsoda no līgumiemi, kas noslēgti pēc
kontrahentu savstarpējās vienošanās, bet nevis par likumiskiem līgumsodiem, — atzīstamas par maldīgām. Šāda interpi etācija nesaskan ar minētā likuma skaidro tekstu un arī runā
pretim Rīk. par zīmognod. 42. р., kas, atsaucoties uz 14. p. 7.
pktu, taisni nmā par līgumsodiem, kas sastādīti a t s e v i š ķ a
līguma veidā. Nodokļu departamenta uzskatu neatbalsta arī
Kriev. Rīk. par zīmognod., uz kuru departaments atsaucas kā uz
Latvijas rīkojuma paraugu. Arī Kriev. Rīk. par zīmognod. šķiro nolīgumus par līgumsodu, kas ietilpst galvenā ligumā un līgumsodu, kas sastādīti atsevišķa līguma veidā (13. p. 18. pkt,
18. p. 4. pkt, „b", 52., 129. p.p.) un tas nebūt neapstiprina Nodokļu departamenta uzskatu, ka zem 14. p. 7. p. minētiem. „atsevišķi slēgtiem līgumsoda nolīgumiem" būtu saprotami vispār
visi ar līgumu noteiktie nolīgumi atšķirībā no līgumsoda, kas
noteikts ar likumu. Konkrētā gadījumā ir runa par ar līgumu
noteiktu līgumsodu Ls 600.— aipmērā, kāds noteikums ietilpst
kontrahenta pirkšanas-pārdošanas līgumā. Saskaņā ar izteikto
jāatzīst, ka Apgabaltiesa rīkojusies pareizi, nākot pie slēdziena,
ka šis nolīgumis par līgumsodu pie tā n о s 1 ē g š a n a s ar zīmognodevu atsevišķi nebija apmaksājams (sal. arī Sen. civ.
kas. dep. spried. 1932. g. Nr. 2402).
Tāpat pareizi Apgabaltiesa atzinusi, ka prasītājs, iesniedzot tiesā ar zīmognodevu neapmaksāto līgumsodu aktu ; nebija
sodāms ar zīmogsodu, bet ka no viņa tikai bija piedzenama zīmognodeva. Šai ziņā Apgabaltiesa rīkojusies pilnīgi saskaņā
ar likumu un Senāta šinī jautājumā nodibināto praksi (S'en. civ.
kas. dep. spried. 1931. g. Nr. 1038). Nodokļu departamenta aizrādījums uz Rīk. par zīmognod. 92. pantu nav pamatots, jo šis
pants rttnā vienīgi par zīmognod. rikojumu pārkāpumiem attiecībā uz nosacījumiem par līgumsodu, tos i z p i 1 d о t, bet ne
pie prasības iesniegšanas tiesā.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 500, Feigensona pr. 1. pr. Smolakovu.)
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Vispar. dzelzceļu nolikums.

153.

I

Tiesu Paläta apmierinājusi prasību aiz tā iemesla: а) ка
zaudējumi, kas nodarīti prasītājai ar ugunsgrēku, esot cēlušies
vienīgi atbildētājas vainas dēļ, jo tā neesot ievērojusi prasītājas lūgumu sūtīt vilcienus malkas izvešanai tikai naktīs; b)
ka uz Kubulovas atzarojuma neesot attiecināms Visp. dzelzc.
nolik. 153. p. tāpec, ka šis atzarojums neesot bijis ieskaitīts
dzelzcela joslā (laikam gaņ domāts dzelzcelu satiksmcs ceļu
tīklā). Savu slēdzicnu par to, ka Kubulovas atzarojums nav bi
jis ieskaitīts dzelzcela satiksmcs tīklā, Tiesu Palāta pamata ar
to, ка šis atzarojums neesot minēts rīkojumā Nr. 114 (V. V.
190—1921. g.) un uz vinu neesot attiecināmi Zemk. min. papildus noteikumi pie instrukeijas merniekiem (I sēj. 76. lpp.) par
dzelzcelu joslas platību; bet sāda Tiesu Palätas argumentācija
nav uzskatāma par pareizu un izsmclošu, jo ne rikojums Nr.
114, ncdz arī papildus noteikumi neko nezina par to, kādi likumi
biltu piemērojami pie dzezcclu eksploatīicijas uz tām dzelzceļu
līnijām, kas ir minetas minētā rīkojumā un kuras nav minētas,
bet minētais rikojums un papildus noteikumi vienīgi nosaka
dzelzcela joslas platību un noliedz privatām pcrsonām ieņemt
dzelzcela joslā ietilpstošās zemes saväm vajadzībām. Visp.
dzelzc. nolik. pēc ta satura' un izpratnes bija picmērojams uz
visiem tiem dzelzcclicm, kuri nodoti vispārējā lietošanā un uz
kuriem ir atvērta dzelzcelu satiksme (sal. arī Kriev. Scu. spried.
1897. ģ.l 19). Tamdēļ arī šai gadljumā Tiesu Palātai vajadzēja
noskaidrot, vai Kubulovas atzarojums ir bijis nodots visparēja
lietošanā im uz to ir noritējusi satiksme un tikai ne.uatīva gadījumā varētn būt runa par to, ka Visp. dzelzc. nolik. 153. p. ne-

biitii piemcrojains. Лг to Ticsu Palata sava sprieduma ir pielaidusi motīvu nepareizību im pārkāpusi Civ. proc. nolik.
(1934. g. 23. janvāra spr. Nr. 37, Rigas pilsētas pr. I. pr. Dzeb.ceļu
virsv.)
153. p. piezīme.
Atzīstot, ka Visp. dzclzc. ņolik. 153. p. piez. 2. pkts atliektos tikai uz slēgtāmi telpām, Tiesu Palāta ir sagrozījusi šī
punkta izpratni. Šai punkta gan tiek lietots vārds „оклад*
kura tuvāk atbilstošais tulkojums btltu noliktava, ko parasti sa
prot par slegtu telpu, bet sis pats vārds »склад" ir lietots arl
atticcībā uz sienu un lablbu par to plaujas laiku (2. pktā beigu
daļa), kurus parasti pļaujas laika tikai pagaidām sakrauj kraüiiivcs (gubās un kaudzēs), lai pēc tam novietotu šķuņos vai paslāvīgās vaudzēs. Ja nu šis pats vārds ir lietots kā punkta
pirmä daļā, tā arī viņa otrā dalā, attiecībā uz sienu un labību
\ iņii plaujas laikā, tad gan pareizs ir atbildētājas aizrādījums,
ķa zem vārda „склад" nav domātas vienīgi slēgtas telpas (no
lik tavas), bet arī materiālu vai priekšmetu glabātuves vai kraufcuves zem klajām debesīm. Ar to Tiesu Palāta ir nepareizi izlulkojusi Visp. dzelzc. nolik. 153. p. piel. 2. pktu. ■ Arī nākot
pie slēdzicna, ka malka nav uzskatāma par viegli aizdegošos
\ lelu, Tiesu Palāta savos sprieduma motīvos nemaz tuvāk ucpaskaidro, aiz kādiem iemesliem sausu un pie tam pa daļai satrimējušu malku neuzskata par viegli aizdegušos vielu. Šai
им gan Tiesu Palāta atsaucas uz bij. Krievijas Senāta paskairtrojumiem pie 153. р., bet tomēr Tiesu Palāta nav pievedusi,
las par Senäta spriedumu un knr tāds atrodams, kādēl ne
maz nav iespējams pārbaudīt cik dibināta ir tāda'atsauksme;
pati prasītāja savā apellacijas sūdzība bija atsaukusies arf
invak neapzīmētu bij. Kricv. Senäta spriedumu, pec kura
tomer bij. Kriev. Senats dējus atzinis par viegli aizdegošos vieln. Ar to Tiesu Palāta savā sprieduma ir piclaidusi motīvu
nopllnību пп pārkāpusi Civ. proc, nol. 816. p.
(1934. :•;. 23. jarrvāra spr. Nr. 37, Rigas pilsētas pr. 1. pr. Dzelzcelu
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Lik. par darba laiku.
S.
Pretēji atbildētāja domām, pie virsstundu darba laika pieskaitāms arī laiks, kad prasītājs pēc veikala slēgšanas novietoja preces plauktos, io saskaņā ar Lik. par darba laiku S. pantu,
par darba laiku uzskatāms ikkatrs darba laiks, kurā strädniekam pēc līguma un uzņēmuma vai iestādes iekšējās iekārtas
noteikumiem ir jāatrodas darba vietā un administrācijas vai
priekšniecības rīcībā.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 1556, Seidereitera pr. 1. pr. Vanagu.)

19.
1) Atbildētāja apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību aiz tā iemesla, ka tiesa nevarējusi piespriest prasītājam atlīdzību par ncizlictotu atvaļinājumu tādēļ, ka prasītājs savā dar
ba bija pieskaitāms uzticības personām Lik. par darba laiku 19.
p. nozīmē. Apgabaltiesa šai ziua ir konstatējusi, ka prasītājs
ir darbojies pie ādu iepirkšanas, naudas iekasēšanas un kuģu
lādēšanas, un atradusi, ka nedz darba apstākļu zinä, nedz darbinieka izvēles ziņā prasītājs nav atradics täda stāvoklī, kas liecinātu par sevišķas uzticības picškiršanu vinam, un ka prasītājs baudījis vienīgi to parasto uzticību, knru pieškir katram
kalpotājaiu. Šādi Apgabalticsas konstatējumi attaisno vinas
slēdzienu par to, ka prasītāja nav ierindojama Lik. par darba
laiku 19. pantā paredzētās uzticības personās, jo taisni s e v i š ķ a s uzticības picškiršana p r ct to parasto uzticību, kada
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nnēm, kas darbiniekam piešķir uzticības personas kvalifi• и iju Lik. par darba laiku nozīmē (Sen. CKD. spried. Nr. 668 —
.). Pretēji atbildetājas domāni inkascnts, kā tādVnebūt uav
К a Ulms par uzticības personu angstāk pievcstā nozīmē tikai
tiiclel vien, ka viņa rlcībā atrodas uaudas summas, 1111 tadēļ vis1 nav izšķiļ-ošas nozīines darba grāmatinas ieraksiījiunam,
prasītajs apzīmēts par inkascntu. Apskatot prasītāja stāisli darbā, Apgabalticsa ir izgājusi no tā, ka prasītajs darbos pie ādu pirkšanas, naudas iekasēšanas un kugu lādēšanas,
Uli so darbu funkciju kopsakarā ir nākusi pie slēdziena, ka praijs ne ar ко nav atšķīries по parastā kalpotāja ar parasto uzibu, kādēļ arī nav izšķivošas nozīmes atscviSķam jautājumani
to, vai viņš varēja notcikt cenas iepērkamām lmiādāni. Bet
utkarīgi по tā, Apgabaltiesa savu slēdzienu par uzticības per»iias kvalitātes iztrūkumu nedibina vienīgi uz jautājiunu par
n;is noteikšanu, tāpat, kā pareizi nepiešķir uzticības jautāju11 i/sķii;o§u nozīmi darba stundu nenotciktībai, kādēl atkrīt
iciias sūdzībā šai ziņā pievestie apcerejumi.
(1934. g. 24. janv. spr. Nr. 1870, Levina pr. 1. pr. Kaulu dedzināšanas
tradašanas fabriku sab-bu.)

2) Apgabaltiesa ir atradusi, ka pēc partu līguma noteiPniicm jūjas braucienā uz kuģa virs 8 stundām nostrādātais
ir uzskatāms par virsstundām, 30 partu attiecTbās ir sailīguma noteikums par 3 maiņām. Konstatējot, ka pēc 2
un prasītājam katru dicnu bijis jāstrādā prasības līgumā
dotās 4 virsstundas, ka darbs bijis nepartraukts un atbildčtājs
iuis prasības līgumā uzdoto brauciena laiku, Apgabalticsa ir
nuicrmājusi prasību pilnā apmērā. Pretēji atbildētāja do111, по tā apstākla, ka pats atbildētājs savas tiesības un iebil'I in uns pret prasību dibina uz darba gTāmatiņai pievienoto die1 ■ 1.1 līgumu, Apgabaltiesa varēja nākt pic slēdziena, ka puses
nesta līgumu. un ta noteikumus atzīst prickš sevis par sai|м .um im pcc tiern regulē savas attiecības, un šāds slēdziens
s 11/. lietas bīitību, kādeļ tiesas slēdziens nav pārbaul.iins kasacijas kārtībā. Izejot по šā dicnesta ligumav Apgair pareizi atradusi, ka ja virsstundu atlidzlbas jautāregulē pašu partu līgums, nav izšķfrošas nozlmes likupar virsstundu atlīdzību, jo Lik. par darba laiku pinnā
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kārtā aizsargfä algotu darbinicku, bet nebīīt neaizliedz aarpa aevejam noteikt virsstundu atlīdzlbu brīvas vienošanās ceļā arī
gadījumos, kad Iikums tieši neregulē virsstundu atlīdzības jautājumu. Jau tādēl vien atkrīt aizrādTjums kasācijas sūdzībā, it
ka darba devejam būtu nesaistoši līgumi, pec kuriem darbinieks
labprātlgi apnēmies strādāt tādas virsstundas, kuvu atlīdzību
likums tieši noregrulē, t. i. ka tādos gadljumos darba devējs gan
varētu saņemt pēc Hguma virsstundu darbu, bet bez pienākuma atlīdzināt pēc līguma, kāds stāvoklis, pretēji atbildetāja domām, по Lik. par darba laiku neizriet. Apsverot līgurna noteikumus, im konstatējot, ka pēc līguma 14. § prasltājam jūras
braucienā jāstrādā pie 3 maiņām diennakti, kas atbilst 8 stundu
darba laikam, bet ka faktiski prasltājs ir strādājis pie 2 mainam»,
kas atbilst 12 stundu darba laikam, Apgabaltiesa varēja virs 8
stundām nostrādāto laiku atzlt par virsstundu darbu, par kuru
pašā algas grāmatūiā ir paredzēta sevišķa atlīdzība Ls 0,61 apmerā par stundu. Pie tarn Apgabaltiesa ir pareizi atradusi, ka
jautājumā par' virsstundu atlīdzību neknt svarā tas, ka noteikumi atlauj kapteinim samērā ar oglu patērinu. apkalpot katlus
ar vienu ogļu padeveju, jo pubüski-tiesiski noteikumi par to, cik
apkalpotājiem jābūt pie katliem, neizškir vēl jautājumu par to,
kā šo apkalpotāju funkcijas izvedamas un sadalāmas starp fak-,
tiskicm izpildltājiem. No tā, ka kapteinim uz kuģa ir tieslba
nodarbināt pie katliem vienu oglu padevēju, neizriet, ka карteinis šo Offlu padevēju varētu nodarbināt visas 24 stundas dien
nakti, kāds uzskats, acimredzot, būtu nepareizs. Izejot no konstatējuma, ka darbs pie katliem notika divās maiņās diennakti,
Apgabalticsa varēja nākt pie slēdziena. ka prasītājs ir atradies
darbā 12 stundas un tādēl prasības apmērs, kā tas uzstādīts
praslbas lūgumā, pierādīts. Apgabaltiesas slēdzicnu pareizību
sai ziņā neatspēko aizrādījums kasācijas sūdzTbā, ka faktiski
osrlu padošanai nevajaga vairāk laika, kcā 8 stundas, im ka pārējo laiku, kamēr oglcs sadeg, kurinātājs varot mierigi izlietot
sev par labu. Atbildētājs tomēr nenoliedz, ka prasītājam viņa
darbā pie katliem ir jāatrodas visas 12 stundas administrācijas
rīcībā, kādēļ vien jau Apgabaltiesa visu šo laiku varēja uzskatīt
par apmaksājamu darba laiku. Ar to atkrīt visi aizrādījimii ;ilbildētāja kasācijas sūdzībā.
(1934. g. 23. janv. spr. Nr. 807, Liepiua pr. 1. pr. Rubertu.)

Vekseļu likumi.
46.

-■•■i

'

Apgabaltiesa strīdus vekseļa samaksu no atbiidētāja dibinājusi uz liecinieku liecību, pie kam pēc tiesas uzskata šai gadījumā, kur lieta grozoties ap partu tiešām attiecībām, Veks.
lik. 46. p. neesot tulkojams tādā veidā, ka vekselis tikai tad
skaitās par samaksātu, ja nomaksa atzīmēta uz paša veksela.
Šāds Apgabaltiesas slēdziens nav atzīstams par pareizu, jo vekseļa samaksa kaut arī tas būtu starp vekseļa devēju un pirmo
vekseļa turētāju, ^mv merādāmg.^ajr^ ļiecinieķu, jo pēc vekseļa
atbildīga persona var aizsargāties tikai-ar tādiem iebildumiem,
kas izriet no Veks. likuma noteikumiem (sal. arī CKD. spr.
28/528, 33/507); ar to Apgabaltiesa ir pārkāpusi Civ. proc. nolik.
196. p. un nepareizi iztulkojusi Veks. lik. 33. un 46. р. р.;
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 566, Bāliņš pr. 5 1. pr. Legzdiņu.)

50.

Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motlviem, uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādīto
datu pamata, konstatējusi, ka prasītājs strīdus vekseļus kopsummā par Ls 2400,— esot apmainījis Latviešu lauksaimnieku
centrālbiedrības savstarpējā kreditbiedrībā, kurā tie bijuši
diskontēti, pret jauniem atbildētāja vekseļiem par to pašu summu un pēdējos vekseļus no Kreditbiedrības esot izpircis pats atbildētājs.
Šādi Tiesu Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā; ar to atkrīt
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visi prasītāja paskaidrojumi viua kasācijas sūdzība, ar kuriem
tas apstrīd šādu konstatējumu pareizību pēc blītības. Izejot 110
šicrn konstatējuinicm, Tiesu Palāta varēja nākt pio slēdziena,
ka atbildētājam prasītajam pec strīdus veksejiem picnākošā
summa nav jāmaksā, jo prasītājs kā veksela galvinieks varētu
prasīt vcksela summas samaksu tikai tai gadījuma, ja viuš veksejus pats būtu izpircis (Veks. lik. 50. р.). Ja arī vekselu atrašanās prasītāja rokās nodibināja viņam par labu prezumpciju,
ka tas vekseļus ir izpircis, tad tomēr šai gadījumā Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu pamata atradusĻ ka
šf prezumpcija ar lietā iesniegtiem pieradījtuniem ir apgāsta.
(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 40, Pilāta pr. 1. pr. Trijetcu.)

Lik. par lauhbu.
63.
Miertiesa iesniegtā prāsības lūgumā prasītāja paskaidroJusi, ka viņa 1906. g. 16. aprīlī tikusi salaulata ar atbildētju, ka
vlrs ar viuu apgājies rupji un cietsirdīgi. un ka viņa tādēļ bijuspiesta iesniegt pret atbildētāju laulības šķiršanas prāvu,
' in;a, kā tas redzams no klāt pieliktās Samaras pilsētas 4. iec.
tautas tiesneša apliecības, beigusies ar prāvnieku laulibas šķiriu. Atsaucoties uz to, ka viņa slimības dēļ nevarot savu uziinu nopelnīt un ka atbildetājam esot pietiekoši līdzekļi, prasīi:ii;i lugusi uz Lik. par laulības 60. panta pamata piedzīt viņai
pur labu Ls 60.— mēncsī, rēķinot no 1. septembra 1932. g., no
'Miildētāja, kā vinas atlaulatā vīra vai kā vīra, ar kuru viņa koIM ncvarot dzīvot un nedzivojot.
Atbildētāļs, neatzīstot prasību, aizrādījis, ka uz laulibas lin;i 60. p. varot atsaukties tikai tie, kuri šķirti uz šī likuma
pamata, kas dotā gadījumā neesot, jo laulība škirta Krievijā;
laulība ncesot arl šķirta atbildētāja vainas dēļ, kādēl prasība
atkritot. Istenībā laulība tikusi šķirta prasītājas vainas dēļ. Bez
im prasība esot atraidāma tādēļ, ka prasītāja nemaz neesot trū,i im darba nespējīga, kamēr viņa» atbildētāja, materiālais
ivoklis neesot labāks, bet gan sliktāks par prasītājas materiālo stävokli.
Prasītāja, iesnicdzot Samaras pilšētas 4. icc. Tautas ties1919. g. 16. jūnija sprieduma norakstu, paskaidrojusi, ka
Inulība tikusi šķirta uz pravnieku viennšanās pamata un ka šīs
laulibas šķirsinias sckas — kur abi laulātie tagad atkal pārn.ikiisi u/ dzTvi Latvijā — apspriežamas pēc Latvijā par laulīi)ii pastāvošiem likumiem (L. с 1. XXIX р.).
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Micrtiesnesis prasību atraidijis.
Pie Jictas caurskatīšanas oträ instance atbildütajs, starp
citu, aizrādljis uz to, ka prasftāja Jaulibas šķiršanas präva esot
atsacijusies no katras alimentu prasības no atbildētaja, kāda apstākļa pieradīšanai atbildētājs līrdzis izdot viuam apliccību 1919.
g. 20. februara Iī.irunia noraksta sapemšanai no Samaras pils..
4. iec. tautas tiesneša.
Rfsras Apgabaltiesa, atccļot miertiesneša spriedumu, prasibu apmierinājusi. Apgabaltiesa atzinusi, ka Krievijas tiesu
spriedumi Latvijā vjspārīgi nav izpildāmi. im nav izpildāmi arl
tiesu spriedumi par Iaulības šķršanu, jo starp Latviju im Krieviju nepastāv konvencija par savstarpēju tiesu spriedumu atzīšanu im izpildīšanu (Sen. civ. kas. dep. spr. 1930. g. Nr. 151);
tam apstāklim, ka partu laulība šķirta uz vienošanās pamata,
pēc Apgabal tiesas domām, nav piešķirama nozīme. Atrodot
tādēl, ka partu laulTba nav atzīstama par šķirtu, un ka tādēt
prasītāja nevar prasīt no atbildētāja alimentus uz Lik. par laulību pamata, Apgabaltiesa tomēr prasību apmierinājusi tādēl,
ka viņa nākusi pie slēdziena, ka atbildētaja vainas dēļ prasītājai nav iespējams dzīvot kopā ar vinu; lautājumus par to, vai
prasītāja ir trīīcīsa un vai atbildetājs ir spējūrs maksāt pieprasīto summu, Apiļ-abaltiesa izšķjrusi apstiprinoši.
Sakarā ar atbildēlāja kasācijas siīdzību Senātam vispirms
jāizšķir jautājums par to, vai un kāda nozīme piešķirama augšā
minētam Samaras tautas tiesneša spriedumam par partu laulības šķiršanu. Aizrādot, ka starp Latviju un Kricviju nepastāvot konvencija par savstarpēju tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu, Apg:abaltiesa tā tad iziet no Civ. proc. nol. 1387.
(1273.) panta uin saskarjā ar šo likumu atzīst, ka Krievijas tiesas
spriedums par laulības šķiršanu nevar izrādīt kaut kādu spēku
Latvijā. Ja pie tam Apgabaltiesa savu uzskatu atbalsta arī uz
Sen. civ. kas. dep. spricd. 1930. g. Nr. 15!. Dreimana 1. pr. Dreimani, tad šīīda atsaukšanas ncatbilst minētā spricduina izpratnei. Senats ncmaz nenoliedz absolut! arzemju tiesas spriedu
mu IauITbas šķiršauas lietās nozīmi Latvijas robežās, jo Senats
citä spriedumā taisni aizrrida, ka tiesai katrä konkrētā gadījumā jāpārbauda šāds ārzemju tiesas spriedums no Civ. proc. nol.
1393. (1279.) p. viedokla, kāda pārbaude būtu pilnīgi lieka, ja
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arī laulības šķirsanas lietās būtu piemērojams Civ. proc. nol.
1387. (1273.), panta I teikums, pēe kura ārzemju tiesas spriedusi — savstarpēju konvenciju vai līgumu trūkuma gadījumā —
absolūti nav izpildāmi. ' Senāts minētā sprīedumā domājis izīeikt tikai to, ka šāda sprieduma atzīšanas priekšnoteikums ir
Civ. proc. 'nol. 1393. (1279.) p. minēto noteikumu ievjerošana, t L
tiesai jānoskaidro katrā atsevišķā gadījumā, vai caurlūkojamā
spriedumā neatrodas tādi rīkojumi, kas ir pretēji sabiedriskai
kārtībai, vai kurus nepielaiž* Latvijas likumi. Krievijas tiesas
spriedumam Dreimaņu lietā Senāts tādēl arī nav piešķīris nozīmi vienīgi uz tā pamata, ka šis spriedums, pēc Tiēsu Palātas
konstatējuma, bija taisīts, neievērojot viselernentārākos tm vispārīgi pieņerntos procesuālos noteikumus, kādēl arī Senāts atzinis^ ka šāds spriedums, kā rtmājošs pretim Latvijas pieņemtam ,,drdre public" im Latvijas likumiem vispār, nav atzīs'tams*
pār spēkā esošu Latvijā. Tādēļ, pretēji Apgabaltiesaš domām,
jāātzīst, ka āfvalstu tiesu spriedumiem Iaulības škiršanās lie~
tās ģan-^- priiiGipā — piešķirams spēks arī Latvijā, ja ;tikai tie
fiērunā pretīffl Civ. proc, nol. 1393. (1279.) pantā pietestiem -noteikumiem. Šāds uzskats attaisnojams ar to, ka praslba par
laulības šķiršanu pieder pie prasībām, kas vērsti uz juridisku
attiecību radīšami, grozīšanu vai izbeigšanu (RechtsgestaltiiTigs
— vai Bewirkungsklagen, правоиреобразовательные. иски) un
ka šādās bfasībās taisītie spriedumi (pretēji spriedumiem izpildlsānas prasībās, Leistungsklagen, иски с исполнительной сплйй) Vispār nav padoti vienam по likumā paredzētiem izpildīšanas
veidiem (Čiv. proc. nol. 1060. (933.) р.), kādi iespējami tikai izpildīšanas prasībās. Spriedumi laulības šķiršanas lietās neparedz kādu izpildījumu по atbildētāja puses (kā tas ir pie acitiones eum condemnatione) un to „izpildīšana" izpaužas tikai iekš
ta, ka spriedums piesūtāms dzimtssarakstu nodaļai un garīgo
lietu pārvaldei dēļ attiecīgas atzīmes ievešanas laulības registrī
(Lik. par civilstāvokļa aktu reģistāciju 35. р.). Ja tomēr Civ.
f>roc. nolik. 932. (8141.) un 1452. panti runā par sprieduma „izpildīšanu" arī lietās par laulības šķiršanu, tad šāda terminologija nav juridiski precīza, jo tā neatbilst 1060. (933.) panta noteikumiem. Ieverojot sacīto, jānāk pie šlēdziena, ka Civ. proc.
nol. II grām. V sadal. IX nod. par ārvalstu iestāžu špriedtmiu
„izpildīšanu" vispār nav tiesi attiecināmi uz sprieduniiem lietās
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par laulības šķiršanu un tikai pēc analoģijas ticm piemerojams
augšā pievestais 1392. (1278.) р. par sprieduma pārbaudi по
ordre public viedokla. īstenībā attiecībā uz ārzemju tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu būtu jārimā nevis par to „izpildīšanu", bet gan par to „atzīšanu" (uz ko jau aizrādījis prof. Martens savā darbā „Современное международное право Цивилпзованпыхъ народовъ".
II sēj. Ipp. 372. sek.). Pie tā paša
slēdziena, proti, ka šādi spricdumi apskatāmi tikai no tā viedokla, vai tie nerunā prctim Latvijas ordre public, bīītu jānāk
arī tad, ja šos spriedumus uzskatītu tikai par ārzemēs taisītu
aktu, kuriem piemerojams Civ. proc. nolik. 816. (707.) pants,
kādu uzskatu aizstāv Berents rakstā „Vai ārvalstu tiesu spriedumi laulības šķiršanas lietās atzīstami Latvijā?" (Tiesl. Min.
Vēstn. 1932. g. Nr. 11/12 lpp. 320, 321). Jāpiezīmē, ka pie IIdzīga uzskata pieturas arī Tieslietu ministrijas prakse, par ко
liecina viņas 1931. g". 30. novembra atzinums, kufā izteikts:
„Noteikumi par ārzemju tiesu spriedumu izpildīšanu (Civ. proc.
nol. 1273.—1281. p.p.) attiecas tikai uz izpildīšanu, kas notiek
933. p. kārtībā, bet nevis uz spriedumiem vai lēmumicm, kas
publiskās interesēs (Lik. kr. 1921. g. Nr. 39, 78 §) uzskatāmi par
saistošiem arī trešām personām neatkarrigi no tarn, vai spriedums izpildīts vai ne. Pie trešām personām neatkarīgi по tarn,
vai spriedums izpildlts vai ne. Pie tarn tiesas spriedumu izpildlšana nenotiek smagajās Civ. proc. lik. paredzētās forniās uz
vinnējušās personas ierosinājumu, bet vienkārši paziņojot
dzimtssarkastu nodaļai sprieduma norakstii neatkarīgi по pusu
līīguma (35. §)." No šī viedokļa tad arī Tieslietu ministrija atzinusi par ievedamu laullbu registrī spriedumu, ar kuru laulätie,
Latvijas pavalstnieki tika šļdrti Francijā, pie kam tomēr arī
Tieslietu ministrija šādu stāvokli atzīst par pielaižamu tikai attiecībā uz tiesu iestādēm tajās valstīs, kuras atzīst līdzīgu mūsu valstij tiesu iekārtu un procesu (sk. augšā minēto B. Berenta
rakstu; tāpat vina rakstu „Ehescheidung in Lettland", Jur.
Wochenschrift, 1932. g. Nr. 531. р. 3802.). No Eiropas valstīm
uz to pašu viedokli nostājušās, piem. Anglija, Dānija, Danciga,
Somija, Portugale, Zviedrija, Šveice, Cekoslovakija im cit. (sk.
1. Goldschmidt, Civilprozessrecht, "1932. g. (II) izdev. lpp 75)
im arī Krievijas priekškara tiesu praksē ārzemju tiesu spric
dumi par laulības šķiršanu tika atzīti (sk. НемировскШ, О сил*Ь
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pl.iiuinii иностранных i> судовъ Ж.М.Ю. 1910. g. Nr. 3. Ipp.
136.—137.)
Konkretā gadījumā — kä konstatē Apgabaltiesa — prāvnieku lauliba tika šķirta Padomju Krievijä uz partu vienošanas,
t. i. uz tada pamäta, kuyu atzīst arī Latvijas Likums par laulību.
igabaltiesa pie tarn nav konstatējusi, ka spriedums par laullbas šķiršanu bütu taislts, neievērojot noteikumus, kurus LatviS likums atzist par proccsa pamatprincipiem, vai ka tas vispār runātu pretim Latvijas sabiedriskai kurtlbai. Tadel no
fšā pievcstā viedokla nav, pretēji Apgabaltiesas domām,
ķēršlu atzist so spriedumu par spēkā esošu arī Latvijä im tādā
K.irtā partu laulību par šķirtu.
Šo uzskatu aizstāv savā kasācijas sūdzībā arī atbildētājs;
icr no šī uzskata, pretēji atbildētāja domām, nemaz ncizriet,
viņam nebūtu pienākums rūpēties par šķirtas sievas uzturu
u ka uz tā pamata, ka Padomju Krievijä šķirtām laulībām ne>t piemērojams Latvijas Lik. par laulību 60. p. un ari it kā
dēl, ka laulība nav šķirta atbildetaja vainas dēļ. Šīs atbildēi,i domas ir maldīgas. Pēc Latvijā atzītā territoriāla principa
l „ c , L XXIX p.) prasītājas tiesība praslt no atbildētāja alimenapspriežama no Latv. Lik. par laullbu, un proti, no tā 60,
da viedokla. Šis pants nosaka, ka pēc laulības šķiršanas siei tiesība praslt uzturu, ja viņa trūcīga, pie kam viņa šo tieMi zaudē tikai tad, ja lauliba šķirta viņas vai abu laulāto vainas dēļ. Tā kā konkrētā gadljumā partu laulība šķirta uz par
tu \ienošanās pamata, nekonstatējot prasltājas vai abu partu
ими, tad prasītājas'ticsība uz alimentāciju atkarājas tikai no
Ш, vai vina atzīstama par trūcīgu. Šo pēdējo jautājumu Apga
baltiesa izšķlrusi apstiprinoši, un šis Apgabaltiesas slēdziens,
kS attiecošies uz lietas bfītību. nav kasācijas kārtlbā pārbaudfims, ar ко atkrīt visi atbildetaja pret šo slēdzienu vērstie pa' kaidrojumi vina kasāčijas sfidzībā. Šo slēdzienu Apgabaltiesa
naz nepamato uz konstatējumu par prasltājas darba spēju,
161 viuai, pretēji atbildetaja domām, nebija iemesla ievērot
atbildetaja līigumu par ckspertlzes izdaiišanu atticcībā uz to,
prasītāja ir darba spējlga, vai nē.
Aiz visieni pievesticm icmesliem jānak pie siēdzietia, ka
prasltājas tiesība praslt no atbildetaja alimentus atzīstama —
[jrlnclpā - par nodibinātu ar augšā minētiem konstatējumiem
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par to, ka viņas laulība ar atbildētāju šķirta uz vienošanās pamata ar spriedumu, kas Latvijā atzTstams par spēkā esošu, un
par to, ka vina ir trūcīga. Šādos apstākļos atkrit vajadzība арspriest kasācijas sūdzibas iesniedzēja paskaidrojumus, kuros
viņš apstrīd Apgabalticsas sprieduma motīvus, kuri gan ncsaskan ar augšā pievestiem apsvērumiem, bet kuri tomēr Apgabaltiesu noveduši pie tā paša gala slēdziena.
Neskatoties uz sacīto Apgabaltiesas spriedums tomēr nav
atstājams spekā. Atbildētājs pie lietas caurskatīšanas otrā instancē prasītājas tiesību uz alimentiem noliedzis vēl uz cita pamata, kas nestāv sakarā ar Likumu par laulību, по kāda. iikuma
viedokla lieta apspriesta iepriekšējos apsvērumos. Proti, atbildētājs apgalvojis, ka prasītāja laulības šķiršanas prāvā atsacījusies no katras alimentu prasības no atbildētaja, kam par pierādījumu Iūdzis izdot viņam attiecīgo apliecfbu. Šo atbildētāja
paskaidrojumu, kuram var būt nozīme priekš lietas, Apgabaltiesa savā spriedumā nemaz nav apsvērusi, ar ко Apgabaltiesa
pielaidusi motlvēšanas nepilnību, kādēļ vinas spriedums atceļams.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 565, Minus pr. I. pr. Minusu.)

Lik. par algotu darbinieku apdrošinašanu nelaimes im arodit slimības gadījumos.

95.
Apgabaltiesai bija pilnīgs pamats lietu atzīt par piekrītošu
civīltiesai. Prasība vērsta nevis uz atbildētājas prasTjuma atspēkošanu pēc būtības, bet gan uz to, lai atbildētājas apķīlāto
prasltāļa sauszemes mantību atsvabinātu no piedziņas minētā
prasījuma apmicrLnāšanai, t. i. uz strīdus izškiršanu par to, kāda
Esti prasītāja manta atbild par atbildētājas prasījumu, t. i. uz
strīdu par civīltiesībām (sk. arī Senāta spried. 1928. g. Nr. 23),
kas piekrīt civlltiesai (Civ. proc. nolik. 1. р.). Jautājumā par
IļO, uz kādu parādnieka (apdrošināšanas iemaksu maksātāju)
h a n t u apdrošināšanas sabiedrība var vērst savu prasījumu
bar icmaksām. Likums par algotu darbīnieku apdrošināšanu
'l.ik. kr. 1927. g-. Nr. 91) neparedz sevišķus noteikumus. Tāpēc
īautājums izšķirams pēc likurndem, kas parcdz, к ā d a m a n i ;i atbild par apdrošināšanas sabiedrības prasljumiem, kuri ceno (publiski-tiesiskām: lik. 96. p. 1. d.) apdrošināšanas atibām starp apdrošināšanas sabiedrību im kuģa rēderu, kā
darba devēju, t. i. pec likuma noteiknmiem p a r r ē d e r a a t li i 1 d I b u darījumos, kurus tas slēdz sava amata robežās, kuģa
Interesēs. Uz vispārējā, no seniem laikiem arī mūsu zemē picUemtā pamata, rēdera aprādītās lietās atbild tikai ar s a v n
j и г a s m a n t ī b u. Atticcīgos noteikumus paredz Likums par
м liipotēkām un jūras praslbām (Lik. kr. 28/126), nosakot
S. in ras prasību būtību un to apmierināšanas kārtību. Šai ziM.I likums nosaka, ka jūvas prasības „ s e k o k u g i m neatkano tarn, kā īpašumā tas atrodas" (7. p. 2. teik., 36. p. 2. d.;
•lotrikiniiii par kugu pirkšanu un pārdošanu 5. р.: Lik. kr. 31/85).

barbifi. apdroš.
I Lik.par.alg.
nelaimes un arodu sliiti. gad.
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Juras praslbas apmierinfunas viemgi по attiecīgā kuģa, tä piederumiem un vedummaksas (Lik. 55. p. ieved.; 57. р.; Noteik.
par kuģu pirkš. un pārdoŠ. 4. р. ar piez.), t. i. ar rēdera attiecigo
jīīras mantību. Ar to jiiras prasibäm tad atzits lictisks, absoJuts
raksturs „reālobligācijas" vcidā, kas savukart izslēdz icspējaniibu piedzinu vcrst uz ārpus jūras mantības esošāiņ parādm'eka mantām. Arī kuģa „partu (daļu) īpašnieks (līdzrēderē'jas
dalibnieks) atbild par kuģa parādiem tikai lietiski ar savu jii
ras mantību, bet ncvis personigi ar savu sauszemcs mantu. Pec
Likuma par algot. darbinicku apdrošināšanu 95. p. 2. d„ apdrošināšanas sabiedribu prasībām piedzīšanā ir prickštiesības pret
visām parējām privāto, valsts un Latvijas Bankas prasibäm.
Tādā kārtā apdrošināšanas sabicdrības prasījumi par iemaksām
(Lik. 93. p.) apmierinārni, kā publiski-tiesiski prasījnmi, līdz ar
visiem pārējiem, Lik. par kuģu hipot. un jiiras prasibäm 1. pktā
aprādītiem izdevumiem un prasījumiem, t. i. pirmā katēgorijā.
Pie šādiem apstākjiem tas fakts, ka kuģis ticis līdz sprieduma taisišaiiai izsolē pārdots Anglijā, nemaz nedod atbildetājai tiesību, savu prasijumu vērst uz prasītāja sauszemes man
tu. Pievestais likums šādu sauszemes mantas subsidiāru atbildību neatzīst (sk. 61. p. 2. teik.). Atbildētājai bija laikā jārūpējas par sava prasijuma attiecigo nodrošināšanu uz kuģa pirms
tā pārdošanas izsolē un jāpieteic prasijums attiecigā laikā un
vietā.
(1934. g. 23. janvāra spr. Nr. 477, Frīdenberga pr. 1. pr. Visp. apdroš. s-bu nelaimes gadījumos.)
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1У16. g. 3. jun. lik. par darījumu anullešanu, kurus parādnieks
noslēdzis kreditoriem par launu (Civ. proc. nol. VI piel.)
Nav dibināts trešās personas, L. apgalvojums, ka viuš ;
iblldumu ccļā vien uz 1916. g. 3. jūlija lik. par darljumu apstii'Miiišanu, kas slēgti par launu kreditoriem, varētu apstrīdēt
lioslēgtos darljumus, jo šī likuma 1. un 6. p.p. nepārprotami noi.nl.i, ka šai likumā paredzētos darījumus var apstrīdēt tikai
bas kārtībā, bet tarn apstāklim šai gadījumā nav izšķirošas
lies, jo L. bez atsaukšanās uz 1916. g. 3. jūlija likumu, savā
Ipdlacijas sūdzlbā bija izvirzījis arī vēl citiis iebildumus, kuru
I pēc viņa uzskata prasība būtu atraidāma un proti: a) tradii inikuma un b) pašu darījumu fiktīvitāti. Šos trešās person'bildumus Tiesu Palāta savā spriedumā nemiaz nav apsvēiin ar to pielaidusi savā spriedumā motīvu nepilnību.
(1933. g. 15. dec. Nr. 67. Plauciya pr. 1. pr. Plauciya mant. masu.)
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Lik. par pagasta pašvaldību (L. kr. 119.—1922. g.).
Saskaņā ar likumu par pagasta pašvaldību (Lik. kr. 119.—
1922. g.) 72. p.p., pagasta valdei bezstndus kārtlbā ir tiesība piedzīt attiecīgus nodoklus im soda naudas, kapēc arī tagad agrākos magazīnas parādus var piedzīt vispārējā tiesāšanās kārtīb
un Krievijas Senāta izteiktām domām (Kr. Sen. Apv. Sap. sp
1695./35.), ka magazīnas parādu var piedzīt bezstrīdus kārtībā,
nav tagad vairs nozīmes.
(1934. g. 23. janv. spr. Nr. 38, Engures pag. sab-bas pr. 1. pr. Rēvaldu.)

Latvijas Bankas statuti.

64.

Prasītājs sava kasācijas sūdzlbā par Tiesu Palātas otrreizējo spriedumu vēršas galvenām kārtām pret tiem spricduma motlviem, kuros Tiesu Paläta paskaidro, ka prasītājs vispār nav atradies Latvijas Bankas dienestā, bet vienīgi saņēmis caur Latvijas Banku algu no akc. s-bas „Lini" lldzekliem,
Heiz kamēr viņa pārziņa atrodošās akc. s-bas „Lini" manta skai' iins kā Latvijas Bankas rokas ķīla. Šai zinā prasītājs savā
kasācijas sūdzībā apgalvo, ka viņš ir gan atradies Latvijas Bani ;is dienestā un piederejis pie viņas „darbiniekiem" plašākā по
мпе, jo darbiniekos ietilpstot kā ierēdni, tā kalpotāji, bet staIfitu 64. p. ir dornājis paredzēt tantjēmu izmaksu plašākai alotu spēku katēgarijai, un ne tikai ierēdniem. PrasTtāja kasāts sūdzībā pievestiem aizrādījumiem tomēr nav izšķirošas
nozīmes, jo galvenais motīvs, aiz kura Tiesu Palāta noraida
prasītājam tiesību uz tantjēmu, ir tas, ka prasītājs nepiedereja
pie štata darbiniekiem, kuricm vienīgi piederēja tiesības uz tantnas izmaksu. Šādu motīvu prasītājs savā kasācijas sūdzībā
i neapstrid, bet tikai pastāv uz to, ka vinš pieskaitāms tiem
darbiniekiem, kuriem statūtu 64. p. paredz tantjēmas izmaksu.
|o1 по prasītāja, kā Latvijas Bankā icķīlato vertību pārzina,
■aidu uzdevumjem, Ticsu Palata varēja nākt pie slēdziena,
,i prasītājs katrā ziņa nav pieskaitāms pie tiern p a s t ā v ī i e in (stata) darbiniekiem (ierēduiein un kalpotajicm), par
i in um vienīgi ir domājis statūtu 64. р., bet gan pic tiem pagaidu
' ii -.1.11,1) darbiniekiem, kuru stāvokli statūti vispär nav domāi rēgulēt, kā to, starp citu, interpretē lietā ešošie Latvijas
11 tnkas dienesta noteikumii 1.. 2., 3., 47. un 49. p.p. Tādēļ, gala

Latvijas Bankas statüti.

—

280

—

slēdziena ziņā, Tiesu Palāta pareizi atradusi, ka prasītājam pēc
sava stāvokļa nav tiesības uz tantjēmas saņemšanu, im jau tādēļ
vien atkrīt visi apcerējumi, kurus prasītājs pievedis savā kasācijas sūdzībā.
(19.34. g. 25. janvara spr. Nr. 1447, Papela pr. I. pr. Latvijas Banku.)
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Rigas Hipoteku biedribas statuti.
Pretēji sūdzētāja domām, по tā vien, ka Rigas Hipotēku
►fedrības, kā piedzinējas, statūtu 89. un 90. §§ nav sevišķi paredzēts, ka viņa varētn о t r ā izsolē viņai ieķīlāto immöbili ieиш arī par viņas prasījuma apmēra nesasniegušo sumrau, neiii.i/. neizriet, ka viņai tādas tiesības nebūtu. Taisni otrādi, sta
hl lu 90. § tieši teikts, ka Rīgas Hipotēku biedrība „var piedaIIIHS torgos līdz viņas prasību segšanas summas", tā tad, viņai
llcsība arī neizsolīt minēto summu, t. i. iegūt immöbili arī par
niazāku summu.
(1934. g. 23. janvāra spr. Nr. 2264, Markuzes пек. īpaš. pārdoš. l j

Kludu izlabojums.
205. lpp. 14. rindas, по apakšas, vietā jālasa: „iegūt tās
las tiesības, kādas piekrīt valsts uztinramām sko-".
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165.
Tiesu Palāta apstiprinājusi prasību par ārlaulības bērna
uzturu un atzinusi, ka atbildētājs ir prasītājai pieclzimuša arlaulības bērna tēvs, aiz tā iemesla, ka atbildētājs kritiska laika
palicis par nakti pie prasītājas.
Šāds Tiesu Palātas uzskats nav atzīstams par pareizu,
jo saskaņā ar Civ. lik. 165. р., par ārlaulības bērna tēvu atzīstama tāda persona, kas vai nu pati sevi labprātīgi atzist par
tādu, vai ,ari attiecībā uz kuru tick pierādīts, ka viņa kritiska
laikā uzturējusi micsīgus sakarus ar bērna māti, bet tas apstāklis vien, ka atbildētājs pavadljis nakti pie pTasitaJas, ve]
pats par sevi neprēzumē ka šai naktī starp partiem butu notikuši mīesīgi sakari. Ja a n miesīgu sakaru, uzturēšanu katra
gadījumā nav iespējams pierādīt ar tiešo liccinieku liecibam,
tad tomēr tādos gadījumos tiesai jānodibina tādi apstak& kas
norādītu, ka miesīgie sakari arī īstenībā notikuši, tas jo vairak
bija ņemams vērā šai gadījumā, kur prasītāja sava apcllucijas
sūdztbā pati paskaidro, ka vitfa atbildētāju maz pazinusi.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 36.)

199.
Atbildētāja aizrādījums, ka Apgabaltiesa nepareizi piespriedusi uztura naudu līdz prasītāja pilngadībai, uzska.tams
par pamatotu. Apgabaltiesa ir aprobežoiusies ar atsaukšanos
u,z Civ. lik. 199. p. un aizrādījumu, ka prasītājs — atbildētāja
dēls, atrodas skolas gados, bet tuväki nepaskaidro, kādēļ konkrētā gadījumā viņa nākusi pie slēdziena, ka prasītājs nespēs
pats sevi apgādāt līdz pilngadībai, jo skolu beidz parasti daudz
agrāk.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 687, CiskOviča pr. 1. pr. Ciskeviču.)

Latvijas civīllikums.

—

Apgabaltiesa uz viņas aprādīto da tu pamata un aiz viņas
pievestiem iemesliem, apsverot un novertejot liecinieku liccības
pēc to ticamības un liecinieku uzticamības, konstatējusi: l)
attiecībā uz pirmprasību, а) ка atbildētājs ievilcies izīrētās telpās, kas līdz tam tikušas lietotas kā maiznīca, b) ka atbilde
tajs telpas piemērojis stiklu fabrikai, savedot tās pilnīgi lietojamā stāvoklī, tā, ka atbildētāja Ires laikā telpas atradušās pilnā kārtībā, c) ka atbildētājs pie izvilkšanās nav telpas atdevis
tādā kārtīgā stāvoklī, jo pie mašīnu noņemšanas tikušas izlaustas sienas un grīdas, izsisti logi un aizvestas vienas durvis,
d) ka norunas starp partiem par remontu atlīdzlbu nav bijušas,
e) ka prasītājam sienu un grīdu remonts izmaksājis Ls 210,—.
bet logu labošana Ls 24,—, f) ka atbildētājs nav apstrīdējis
nupat minētās summas, nedz arl aizvesto durvju vērtību Ls
40,— apmērā; 2) pretprasībā, ka atbildētājs noņēmis prasītāja
telpās ievilkto kābeli un ielicis savām vajadzībām piemērotu
kābeli un ka cenu starpība starp veco un jauno kābeli nav tikusi lietā noskaidrota. Visi aprādltie Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudānii
kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi atbildētāja paskaidrojunii
vina kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd minēto Apgabaltir
sas konstatējumu pareizību pēc būtības. No saviem konstatējumiem Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka, saskaun
ar L. c. 1. 4084. p. 1. teik., atbildētājam jāatlīdzina prasītājam par telpām nodarītiem bojājumiem, ка, по otras puscs,
atbildētājam nav tiesības savukārt uzlikt atbildību. prasītājam
par to, ka telpas neesot bijušas kārtībā, kad atbudētājs tni
bija ievilcies. īstenībā, atbildētājs tikai savedis telpas tai kāi
tībā un stāvoklī, kādi v i ņ a m p a š a m bija vajadzīgi jaiuiierīkotai stiklu fabrikai, kādēļ par remontiem, t. i. par izlabojumiem, nevar būt runas. Tāpēc arī atbildētājam nav tiesības
it kā iziet no tā, ka telpu stāvoklis, kad viņš tais Levilcies, ne
esot bijis sliktāks nekā tad, kad viņš tās atstājis, un ka tādč|
it kā esot jānotiek remontu savstarpējai kompensācijai. AI
bildētājs bija telpas tikai p ā r k ā r t o j i s saviem nolūkiem,
tāpēc, attiecībā uz prasītāju, ar telpu pārkārtošanu saistītie I
devumi uzskatāmi par indiferentiem, knri telpas kā tādas |)
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būtības neizlabo un to ienesīguma vērtību nepaaugstina, un
kuri vēl mazāk atzīstami par nepieciešamiem, bet gan tikai
par greznuma izdevumiem juridiskā izpratnē (L. G. 1. 577. р.).
Par šādiem izdevumiem atbiJdētājam nekāda seviška atlldzība
nepienākas (583. р.), bet viņus (piem. mašīnas) atbildētājs varējis tikai a t ņ e m t, ja vien to varētu izdarit, n e k a i t ē j o t
p a š a i 1 i e t a i. Turpretim, runā stāvošā gadījumā, ar atbildētāja rīcību telpas tikušas sabojātas un pie tam, kā konstatē Apgabaltiesa, taisni ne ar telpu „dabisko nolietošanu".
Pie šādiem apstākliem Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats
piespriest prasītājam atlīdzību par remontiem, logiem mi vknām durvīm Ls 274,— apmērā. Otrkārt, Apgabaltiesa, atrodot starpību cenās par veco un jauno kābedi par nenoskaidrotu, un tā tad prasītāja netaisnu iedzīvošanos šai ziņā par ņepierādītu, varēja pretprasību atraidīt kā nepierādītu pamatā.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 535, Blūmentāla pr. 1. pr. Idelzaku.)

812.
1) Tiesu Palāta ir atzinusi, ka zemes grāmatās „Jau."
mājas ir korroborētas uz prasītāja vārda robežās, kādas atzīmētas kadastra nodaļas grāmatās, Izejot no šī atzinuma, Tiesu
Palāta pareizi atraidījusi prasību, ar kuru prasītājs lūdz atzīt
viņa īpašuma tiesības uz „Jau" mājām citās robežās, jo pēc
L. civ. lik. 812. panta, prasītājs atzīstams par „Jau" māju īpašnieku tikai tādās robežās, kādās tās ir korroborētas uz viņa
vārda. Tiesu Palāta pareizi atzina, ka norunām, kādas prasītājam ir bijušas ar viņa kontrahentu attiecībā uz „Jau" māju
robežām, un kuras nav ievestas zemes grāmatās, priekš atbildētājas nav nozīmes, jo atbildētāja nav prasītāja kontrahents,
Arī atļauja ir dota prasītājam iegūt „Jau" mājas tikai tanīs robežās, kādas ir apzīmētas kadastra nodaļas grāmatās.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 61, Apiņa pr. 1. pr. Zemkop. min.)

2) Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma
motīviem, ir atraidījusi pretprasību un apmierinājusi pirmpraslbu, aprādot par sava sprieduma izšķirošiem motlviem sekošus konstatējumus: a) ka atbildētājs nav bijis Artūra Z. tiesību
pēcnācējs un nekad nav ieguvis nekādas tiesības uz P. mājas
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dzirnavām; b) ka, ja arl pielaistu to apstakli, ka atbildētājam
nodotas īpašuma tiesības uz dzirnavām it kā uz kāda „cesijas"
akta pamata, tad tomēr šāds bezatlīdzības darījums formas.
trūkuma dēl nebūtu radījis nekādas tiesiskas sekas; c) ka
pirmprasītāji nz savu prasību ir pietiekoši lē^imitēti ar ierakstu zemes grāmatās par īpašuma tiesībām uz visu Р. māju,
bet atbildētājam vina pretprasībā trūkst aktīvlēģimitācijas, jo
ierakstus zemes grāmatās varētu apstrīdēt gan Artūrs Z., bet
ne atbildētājs, uz kuru Artūra Z. tiesības nav pārgājušas; d)
ka Artūra Z. miršanas fakts ir pierādīts ar miršanas apliecību,
bet ja Z. bfitu arī dzīvs, tad no tā negrozītos atbildētāja stāvoklis, jo viņš nevar šai lietā aizstāvēties ar Artūra Z. eventuālām tiesībām. Šādu konstatējumu pareizību visā vi-sumā
atbildetājs savā kasācijas sūdzībā neapstrid, bet visi viņa plašie apcerējumi iziet uz Tiesu Palātas sprieduma pareizības apstrīdēšanu vienīgi aiz tā iemesla: 1) ka prasītājiem nebija tiesības celt pirmprasību, jo prasītājiem dzirnavas nepieder; 2)
ka atbfldētajam bija tiesība celt pretprasību par korroborācijas
anullēšanu, jo pati tiesa esot atzinusi ierakstījumus zemes grāmatās par nepareiziem. Sie kasācijas sūdzībā aprādītie iemesli tomēr nevar bīīt par pamatu Tiesu Palatas sprieduma
atcelšanai, jo, ja Tiesu Palāta arī ir solidāfizējusi.es ar Apgabaltiesas sprieduma motīviem, kuros pievests izteiciens „ka
ieraksts zemes grāmatās par to, ka prasītāji ir v i s u P. mājas īpašnieki, izdarīts nepareizi... un korroborēšanas fakts
pats par sevi nevar novērst šo nepareizību", tad tomēr no
tiesas tālākiem apsvērumiem kā pirmā, tā otrā instancē, nepārprotami izriet, ka korroborēto darījumu tiesa nav uzskatījusi
par neesošu, bet vienīgi par apstrfdamu, un par apstrīdamu
vienīgi ar tās personas tiesību pretimstādīšanu. korroborētām
tiesībām, kurai par launu ir izdarīts tiesību paticsam stāvoklim neatbilstošais ieraksts zemes grāmatās, un pie tam vie- .
nīgi strīdū starp korroborētiem īpašniekiem un šo personu,
Par šādu pcrsonu tiesa nepārprotami ir uzskatījusi tikai Artūru Z.r un konstatējot, ka uz atbildētāju nav pārgājušas nekādas Artūra Z. tiesības, tiesa pareizi nākusi pie slēdziena, ka
savās attiecībās pret atbildētāju prasītāji, uz kuru vārdti korroborēta v i s a Р. māja, ir atzīstami par tās Ipasuiekicni l
kādiem ierobežojumiem uz tas likuma prezumeijas patnata
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кааи noamma ^iv. пк. 812. р., kādu prezumciju atbildētājs nc\.ir apgāzt ar aizrādījumu uz tādu liesību pastāvēšanu, par
kurātti var disponēt vienīgi Arturs Z. resp. viņa ticsiskie pēcnacēji, pie kuricm atbildētājs nepicdcr. Šie paši apcerējumi
lr picmērojami arī jautnjumā par atbildētāja aktīvleģitimacijii
korroborēšanas apstrīdēšana ar pretprasību, jo šāda apstrīd 'sana, kā jau teikts, piederētu Artīīram Z., ar kura tiesībām
;itbildētājs, kā to tiesa konstatējusi, nevar rīkoties. Aiz šī paša
icinesla ticsa pareizi atradusi, ka atbildētāja stāvoklis attiecībā
pret prasītājiem negrozītos arī tad, ja Artūrs Z. vēl būtu dzīvs
b;.iis.
(1934. g, 23. febr. spr. Nr. 33, Dišleru и. с pr. 1. pr. Baumani.)

1306.
Apgabaltiesas uzskats, ka immobila pārdošana izsolē neIznīcina uz tā gulošo reālnastu, un ka immöbija ieguvējs atbild arī par sava priekšgājēja dzimtsnomas parādu, pilnīgi saan ar L. c. I. 1298., 1299., 1306. un 3967. р. р., uz kuriem
Ap^abaltiesa atsaucas (bij. Kr. Sen. CKD. spr. 1915. g. Nr.
II). Atbildētāja kasācijas sūdzība, kurā vinš apstrīd pretējo
v edoklt, tādēl kā nepamatota atraidāma.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 619, Rīgas pils. pr. 1. pr. Bušu.)

1487.
L. civ. lik. 1487. p. paredzēta retencija Gordiana kā tīri
Obligātoriskas tlesības izrāda sckas vienīgi prct pašu parādHlcku vai tā mantiniekiem, bct nckad ne atticcībā pret trcšām
lonām, kā uz to tieši aizrādīts pievestā 1487. p. 1. teik.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 12, akc. sab. „Balodis" maksātnesp. 1.)

2943.
Prasītājs līidz piespriest viuam summu Ls 10O0,—, kā• lii atbfldētāja ietur kā līgumsodu, atsaucoties uz 1929. g. 21.
1111>г:i li.uiima 10. $. Atbildētājs kā līguma pārkāpumu pie
ke prasītājs naV laikā, t. i. jau tfiliņ pēc līguma nosleg-
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Sanas sagādājis, sagatavojis un turējis pietiekošā daudzumā
mencu krajumus, lai nākošos mēncšos līdz aprīlim, kad mencas
loti ģruti dabūjamas, nodrošinātu sev piegādājamo, armijai
vajadzīgo daudzumu un ka, šādas prasītāja pielaistās nolaidības dēļ, atbildētāja bijusi piespiesta pārtraukt mencu piegādāšanu armijai februāra un marta mēnešos. Apgabalticsa šai
ziņā atrod, ka prasītājam aiz no viņa ncatkarīgiem apstākļiem
nav bijis iespējams februāra un marta mēnešos sadabīit men
cas pietiekošā daudzumā, jo tai laikā zveja esot bijusi vāja un
pat pārtraukta, ka cenas bijušas augstas nn kooperātīva biedri
nav devuši prasītājam mencas par līgumā aprādīto cenu, un
prasītājs tomēr mencas krājumā ir turējis, ka tapēc prasītājs
neesot atbildīgs par līguma neizpildīšanu un ka tāpēc atbildētājai neesot tiesības ieturēt norimāto līgumsodu. Tomēr Apgabaltiesa, kā pareizi aizrāda atbildētāja savā kasācijas sūdzībā, nav izsmejoši nodibinājusi savus pievestos slēdzienus.
Apgabaltiesa nav apspriedusi galveno, atbildētājas pievesto
icbildumu un proti, ka prasītājam, kā piedzīvojušam zvejniekam un zivju tirgotājam, csot b i j i s j ā z i n a, ka pēc janvāra mēneša, proti no februāra līdz aprīlim, mencu zveja ir vāja,
un k a t a i s n i t ā p ē с p r a s ī t ā j a m l a i k ā , t. i. t ūПгд p ē c l ī g u m a s l ē g š a n a s , b i j i s j ā s a g ā d ā p i e tiekošs
mencu
k r ā j u m s , lai
nepārtrauktu
m e n c u p i e g ā d ā š a n u a r m i j a i l a i k m e t ā no febr u ā r a l ī d z a p r ī l i m . Tādā kārtā Apgabaltiesa atstājusi
bez atticcīgas apsvēršanas atbildētāja iebildumu par to, ka prasītāja izsauktais mencu piegādāšanas pārtraukums nav attiecināms uz tiem „sevišķiem iznēmuma gadijumiem (force majeure)", kuri vien pēc līguma 10. § piez. atsvabinātu prasītāju
no atbildības par līguma neizpildīšanu, un ka tie, Apgabaltiesas
pievestie, iemesli piegādes pārtraukumam esot attiecināmi uz
paša prasītāja vainu (L. civ. lik. 3441. р.). Atbildētāja pie tam
atsancas uz to, ka pēc līguma taisni prasītājs uznēmies u z
s e v i r i s k u par piegādāšanas faktisko iespējarnību, jo, pēc
ĪTguma noteikumiem, prasītājam neesot tiesiba p i e p r a s Г t
no kooperātīva resp. tā biedriem mencu
piegādāšanu
par noteikto cenu, 25 snt. kg (līguma 2. §). Tā tad Apgabal
tiesa šai ziņā gan pārkāpusi L. civ. lik. 3441., 3304., 3440. р. р.,
Civ. proc. nolik. 444., 816. p. p.
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Tomēr, pretēji atbildētājas domām, šādi Apgabaltiesas
pielaistie likumu pārkāpumi paši par sevi nevar novest pie
^pgabaltiesas spricduma atcelšanas. Apgabaltiesa sava spricduma motīvos nākusi pie noteikta slēdziena par to, ka „atbildētāja pret moncu piegādāšanas pārtraukšanu. savā laikā n ek ā d u p г о t e s t u. p r a s ī t ā j a m n a v с ē 1 u s. i" un tāpat
■irl p i e ņ ē m u s i l ī g u m a u z t e i k š a n u n о p r a s ī i;ija, b e t t i k a i p i e g а 1 ī g a s norēķināšanās pēc llт а izbeigšanās atbildētāja ieturējusi no prasītāja Ls 1000,—
llgumsodu. Atbildētāja savā kasācijas sOdzībā pat nav mēģinājusi atspēkot nupat pievestā Apgabaltiesas slēdziena parei/iliu un tā juridisko nozīmi lietā. Juridiski formulējot nupat
pii-vcstos Apgabaltiesas slēdzienus, jāsaka, ka prasītāja piclaiii līguma nekārtīgā un nokavētā izpildīšana atzīstama par
legtu ar to, ka a t b i l d ē t ā j a l a i k ā n a v c ē l u s i i eI t i l d u m u s p r e t p r a s ī t ā j a s r ī c ī b u un nav nofiksēni'.i atsevišķos, prasītājam tagad pierakstītos līguma pārkāpuniiis, bet — līguma pastāvēšanas laikā — klusu ciešot apmierin.ijusies ar prasītāja radīto stāvokli, un no tā nav laikā vilKnsi atticcīgas konsekvences, t. i. nav no sevis un savukārt
pārtraukusi prasītāja rīcību, p r o t i , n a v n o s e v i s a t z i ii и s i l ī g u m u p a r 1 a u z t u no prasltäja puses. Ar šādu
■ n'nildētājas izturēšanos pret prasītāja rīcību, atbildētāja klusu
l lcŠot izteikusi savu piekrišanu prasītāja rīcībai, un tāpēc atb Idētājai nav ticsības, jau pēc līguma izbeigšanās, pieprasīt
lit'.iiinsodu (L. civ. lik. 3330., 2939., 2943. р. р.). Pretēji atbildēiiiiis, im pie tam pirmo reizi tikai kasācijas sūdzībā izteikI.IIII, uzskatam, Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats atsaukarī uz pašas atbildētājas iesniegto izvilkumu no atbildēI ijas „izejošo rakstu žurnāla", kurā pievests 1930. g. 11. februāra raksts Nr. 30: „Latgalcs Art. pulkam pagaidām jāpārnc mencu picgāde uz dažām nedēļām 1 a i к a a p s t ā к 1 u
d 131. Apgabaltiesa varēja no šī dokumenta näkt pic slēdzieii.i. ka atbildētāja ar to pilnīgi solidārizējusies ar prasītājū, jo
11 savu rakstu atbildetāja apstiprina prasītāja rīcību, partruucot piegādi armijai „1 a i к a apstākļu dēļ", t. i. taisni n e
l>rasītāja vaiihas. Šo dokumentu icsniegusi pati atbildētāja.
i .i lad atbildctājai jāatzīst šim dokumentam nozīme un viņai
и l.ii/ si dokumenta satura izlictošana un iztulkošana arī

Latvijas civīllikums.

—

290

—

prcl vinu pašu (Civ. proc. nolik. 566. р.). Tāpēc atbildetajai
tagäd nav ticslbas šī dokumenta spēku apstrīdēt uz tā pamata,
ka tai aprādītam rakstam, kā adresētam trešai personai, nevarot būt nozīmes attiecībās starp atbildētāju un prasītāju. Istenībā, annija (Latgales Artilcrijas pulks) nekad nav atzīstama
par „trcšo personu", jo taisni armijai par labu līgumu paredzējis piegādājums.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Apgabaltiesa
— gala slēdziena ziņā — nav pārkāpusi atbildēlājas pievestos
likumus, kādēļ atbildētājas kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. g. 25._ janv. spr. Nr. 473, Vanaga pr. 1. pr. Zvejnieku b-bu
apvienības kooperatīvu.)

2951.
Tiesu Palāta uz vinas pievestu datu pamata un aiz viņas
paskaidrotiem iemesliem ir atzinusi partu 1915. g. 30. aprīļa
līgumu par fiktīvu, nn tādēļ nākusi pie slēdziena, ka uz šā līguma pamata atbi'ldētājam nodotie strīdū stāvošie priekšmeti:
tvaika katls, zirgu spēka kūlējs un šindelu taisāmā mašīna ir
atdodami prasītājam, bct neatdošanas gadījumā no atbildētāja
piedzenama šo priekšmetu vērtlba. Tiesas slēdziens iz lietas
apstākliem par līguma fiktīvitāti attiecas uz lietas faktisko pusi un tāpēc nav pēc būtības pārbaudāms kasācijas kārtībā
(Sen. CKD. spried. Nr. 112. — 26. g., Nr. 270. — 26. g, un c,),
Tādēl nav pārbaudāmi aizrādījumi kasācijas sūdzībā uz to, ka
savos slēdzicnos par līguma fiktivitāti Tiesu Palātai bijis jāņem vērā liec. Z. izteicienus apšaubošie norādījumi liec. K. un
J. liecībās. Liecinieku ticamības apsvēršana plekrīt tiesai, kas
lietu izspriež pēc būtības, un viņai arī pieder tiesība izšķirties
par picrādījumu spēku un nozīmi priekš lietas. Tādēļ Tiesu
Palāta varēja izšķirties par to, ka nav picrādīts tas apstāklis,
itkā liec. Z. liecība radusies tādēļ, ka prasītājs izmaksājis tam
„pusdicnas". Ja nu Tiesu Palāta ir izgājusi no partu 1915. g:
30. aprīla HgLima fiktīvitātes, konstatējot ar to pašu, ka tfesiskais stāvoklis atticcibā uz strīdū stāvošiem priekšmetiem nav
grozījies ar noslēgtu līgumu, tad 'I'icsu Palatai ncbija sevišķas
vajadzības vēl īpaši pārbaudīt līgurnsledzej'u īstos nodomus un
mcklēt it kā pēc kāda apslēpta darījurna, kuru parti bīitu seguši
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ar 1915. g. 30. aprīla ligumu, jo nedz prasītājs, nedz atbildētājs
nerunā šai gadījumā par kādu fiduciāru darījumu, bet no prasības satura nepārprotami izriet, ka runa neiet par kāda simulēta darījuma atsegšanu un paslēptā darījuma nodibināšanu.
Tiesu Palāta šai ziņā gan ir piclaidusi kļīidu, atsaukdamās uz
Civ. lik. 2952. р., kaut gan īstenībā viņa ir domājusi par Civ.
lik. 2951. р., ļo viņa nepārprotami runā par fiktīvu līgumi
(Scheingeschäft), kas noslēgts tikai izskata pēc, un atzīstams
par neesošu, neatzīstot līdz ar to par esošu kādu citu llgurrru
(kā pie simulētiem Hgumiem pēc Civ. lik. 2952. р.), bet vicnkārši iznīcinot fiktīvo līgumu, un konstatējot, ka starp particm
patiesībā līguma atticcības nepastāv (sal. Sen. CKD. spr. Nr.
156. — 22. g., Nr. 167, — 27. g.). Tomēr ncpareizā atsaukšaiins uz Civ. lik. 2952. p. — gala slēdzicna ziņā — nav atstājusi
lespaidu uz Ticsu Palātas spriedumu, kādēļ nav nozīmes kasācijas sūdzības aizrādījumarn uz Civ. lik. 2952. p. pārkāpumu.
Tāpat nepelna ievērību aizradījums kasācijas sūdzībā, ka tiesa
sava sprieduma rezolūtļvā daļā nav īpaši minējusi par fiktīvā
līguma atcelšanu, jo, ciktāl atbildētājs domā aizrādīt uz grūtīЬ.пп ticsas sprieduma pielictošanā aiz tā materiālbtiesiskā painata ncnoskaidrošanas, uz kura strīdū stāvošie priekšmeti tiek
uodoti prasītājam, ticsai picvestie apcerējumi par partu līguina
ntkrišanu uz iiktīvi pārdoto mantu atdabūšanu no atbildētāja
.и j)ictickošu skaidrību norāda uz materiāli-tiesisko pamatu.
ii/ kāda manta pienākas prasītājam, bet no proccsuālā viedokļa
i'iicduma rezolīītīvā dala līdz ar galveniem motīviem dod piekošu atbildi arī jautājumā par līguma spēku partu starpā.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 42, Hercberga pr. 1. pr. Kleinhofu.)

3321.
Nemot vērā, ka šinī pašā prāvnieku līguma pantā pareis, ka pirkšanas summas nesamaksa nolīgtā termiņā noved
līguma anullēšanas, prasītājai, pretēji kasācijas sūdzības
1
Bnfedzēja domām, nebija nekāda vajadzība celt vēl atseviš1
ii IM;ISĪ1)U par līguma atzīšanu par atceltu, un nebija arī pien.ikiiiiis plerādīt, ka līguma mērķis palicis nesasniedzams; ka;is Mid/ibas iesiiiedzējs tādfi kārtā nepamatoti atsaucas uz

Latv. civ. lik. 3321. pantu, kas nav piemerojams, ja paradnieka
nokavējuma sekas paredzētas pašā līgumā.
(1934. к. 23. febr. spr. Nr. 89, Zemkop. min. рг. I. pr. Berkoviču u. с.)

/

3539.

Pretēji prasītājas aizrādījumam kasācijas sūdzībā, viņa
zemākās instancēs nav apgalvojusi, ka atbildētājs viņai vekseli
būtu izrāvis no rokām ar varu. Savā apellācijas sūdzībā pati
prašitājā paskaidrojusi, ka vina, būdama pārliecībā, ka atbildētājs vekseli grib apmainīt, vekseli vinam arī i e d e v u s i,
bet tas saņēmis vekseli un aizgājis, sacīdams, ka jaunu vek
seli atnesīŠot otrā dienā. Tādā kārtā Apgabaltiesai bija pamats konstatēt, ka pēc pašas prasītājas paskaidrojumiem viņa
vekseli atbildētājam iedevusi un sakarā ar to nākt pie slēdziena, ka šādos apstāklos, kur vekselis atrodas atbildētāja rokās,
j ā p r e z u m ē , ka atbildētājs izdarījis samaksu pēc veksela,
bet a'tbildētājam pārmestā neatļautā darbība nav prezumējama.
Šāds Apgabaltiesas uzskats pilnīgi saskan ar likumu (L. с 1.
3539. р.; Veks. lik. 46. (47.) р.) im tiesas praksi (Sen. CKD.
spried. Nr. 720. 1927. g.). Tā tad, nevis atbildētājam — kā
maldīgi domā prasītāja — bija jāpierāda, ka dokuments pārgāiis paradnieka rokās brīvprātīgi no kreditora, bet prasītājai
bija jāapgāž prezumējamais fakts par vekscļa brīvprātīgu atdošanu atbildētājam. Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka ar
nopratināto liecinieku liecībām, šī prezumcija nav atspēkota,
kāds slēdziens attiecas uz lietas bīitlbu, kādēl atkrīt un Senātā
nemaz nav apspriežami prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, kuros viņa cenšas pierādīt šī Apgabaltiesas slēdziena nepareizību.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 592, Edens pr. Krustu.)

3934.
Apgabaltiesa, pievienojoties Miertiesueša sprieduma motīviem, konstatējusi, ka prasītājam atbildētāja tikai atļāvusi, kā
arī citām firmām, lampas piekārt Tautas namā i z m ē g i n ā§ a n a i, un ka nav pierādīts, ka atbildētāja bīītu lampas pie-
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uēmusi un uznēmusies tās. apsargāt. Pats prasītājs sava apel[ācijas sūdzibā atsaucas nz atbildctājas paskaidrojumu par to,
ka „lampas bija lūgtas p a r a u g a m " . Tādā kārtā Apgabaltiesa nākusi pic slēdziena, ka lampas tikušas neintas vicnīgi
i z m ē ģ i n ā š a n a i (paraugam, ar pārbaudes nosacījumu),
t. i. uz L. c. 1. 3934. p. pamata. Pirkums ar pārbaudes nosacījumu atkarājas no s u s p e n s ī v a nosacījuma, kas pastāv
iekš tam, ka pircējs atzīst lietu par sev derīgu. Apgabaltiesa
konstatējusi, ka taisni šis suspensīvais nosacījums n a v iestājies. Tā tad, pirkums starp partiem nav noticis. Taisni šo
slēdzienu Apgabaltiesa domājusi izteikt, aizrādot, ka „juridiskas a t t i e c ī b a s starp pusēm neesot nodibinājušās"; acimrcdzot, Apgabaltiesa ar šādu ncprēcīzu izteicienu grib uzsvērt,
ka līguma, proti, galīga līguma attiecības, starp partiem nav
nodibinājušās. Ja nu lampas prasītājs bija ievietojis Tautas
īiuma telpās tikai izmēģināšanai, tad pēc 386S. p. un 3938. p.
piez. prasītājs kā p ā r d e v ē j s nes pilno risku, kas tā tad
bntu pārgājis uz atbildētāju tikai tad, ja būtu noticis galīgs pirkums, kas runā stāvošā gadījumā taisni nav noticis.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 547, Balkina pr. 1. pr. Latvijas Tautas
nama b-bu.)

4120.
Prasītāji lūdz: 1) atzīt par atceltu starp atbildētāju Sprie• lii.iu-Ogres palīdzlbas biedrību un KJ. noslēgto nomas līgnmu,
') izlikt atbildētājus no runā stāvošās inajas un piedzlt solidāri
ПО abiem atbildētājiem nomas parādu Ls 50,— gadā no 1930.
I. janvāra līdz izlikšanai. Savu prasību prasītāji dibina uz
to, ka prasītāji ieguvuši māju no kāda Kļ. 1931. g., ka līdz tam
esot 1911. g. māju iznomājis atbildētājai — biedrībai uz 50
fadfem un ka šī pēdējā māju tālāk nodevusi, vai nomas līgumu
lejusi otram atbildētrijam Pr., ka atbildētāja-bicdrība nomas
ii. in du по 1930. g. 1. janvāra neesot maksājusi. Savā prasības
rakstā prasTtāji kā uz prasības pamatu atsaucas uz L. с. 1.
Ulli.. 4120., 4126. р. р., t. L по vienas puses, iziet по tā, ka
nomas līgums neesot pārgājis uz viņicm kā mājas jauniem ieruvējiem, un, no otras puses, tomer prasa nomas Hguma at■ iiin tāpēc, ka atbildētaja-biedriba, preteji līgumam un likumam, esot līgurnu tālāk nodcvusi Pr. un, bcidzot, ka viņa

nomas maksu nav izdarījusi, skaitot no 1930. g. 1. janvāra, t. i.
no tā laika, kad prasītāji pat nebija māju icguvušī. Mierticsnesis prasību apmicrinā.iis attiecībā pret atbildētāju-sabiedrlbu,
bet atraidījis prasību attieclbā pret Pr. Spriedumu pārsūdze'juši prasītāji un atbildetāja-bicdrība. Apgabalticsa, pārgrozot Miertiesneša spriedumu, prasību apmicrinājusi pilnā mērā.
Šo spriedumu pārsūdzējusi- Senātam atbildētāja-biedrība vien.
Atbildētāja savā kasācijas sūdzībā pareizi aizrāda, ka Apgabaltiesa, apmierinot prasību uz 4120. р., tā arī uz 4126. p.
pamata, pielaidusi lou'isku inkonsekvenci, jo, ja patiesi nomas
līgums nav pārgājis uz prasītājiem, tad tie nevar pārmest atbildētājai, kā tā esot šo pašu nomas līgumu pārkāpusi, nododot to tālāk atbildētājam Pr. Tomēr šāda inkonsekvence Apgabaltiesas sprieduma motīvos nevar novest pie vinas sprieduma atcelšanas. Apmierinot prasību par n o m a s n a u d a s
piespriešanu par laiku no 1930. g. 1. janvāra līdz izlikšanai,
Apgabaltiesa ar to pašu atzīst, ka nomas līgums katrā ziņā ir
p ā r g ā j i s u z p r a s ī t ā j i . e m kā iznomātājiem, pret kādu
hipotezi prasltāji netikvien iebildumus ncbija cēluši, bet pat
tieši по tā iziet, atsaukdamies uz 4116., 4120. p. p. Ja nu no
mas līgums uzskatāms par pārgājušu uz prasītājiem, tad prasītājiem kā iznomātrijiem gan tiesība prasīt nomas naudu, kuru
atbildētāji palikuši parādā pat по tā laika, kad māja vēl nebija
pārgajusi uz prasītajiem, un sakarā ar nomas naudas nesamaksu prasīt līguma atcelšanu pēc 4116. p. Gan pretēji Apgabaltiesas domām, prasītāji nevar prasīt nomas līguma atcelšanu
aiz 4120. р., jo prasītāji prasa nomas naudu solidāri по abiem
atbildētājiem, t. i. arī по subnomnieka Pr., ar ко viņi, tā tad,
ratihabē nomas tiesību nodošanu Pr. Bet arī šādaii Apgabaltiesas pielaistai sprieduma motīva nepareizībai nav izšķirošas
nozīmes, jo nomas līguma atcelšanai pietiek atbi.ldētāju nokavējums nomas naudas samaksai.
(1934. K. 22, fcbr. spr. Nr. 507, Jekabsonu pr. 1. pr. Spriestiņu —
Ogres Palīdzības b-bu un Preisu.)

4186.
Kasācijas sīidzība pelna ievērību tai daļā, kurā aizrādīts, ka tiesa nevarēja atteikt prasību dalā par atlīdzību par
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atlaisanu bez iepriekšējas uzteikšanas par 14 dienām. PrasīLi.ia vispār ir prasījusi atlīdzību par atlaisanu bez iepriekšējas
nztcikšanas, un, ja ar! ir atkritis līgumiskais pamats šādai prasībai, tad tomēr tiesa nevarēja neapspriest viņas tiesību šai zii.ia uz likuma pamata. Stabila tiesu prakse jau sen ir konstatejusi, vismaz 2 nedēļu iepriekšējas uzteikšanas parašu tādos
darba llgumos, kuru terminš nav norunāts, kāda paraša saskana ar Civ. lik. 4186. p. atbildētājai bija saistosa. Rikojoties
pretēji tam, Tiesu Palāta šai jautājumā ir pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepareizību.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 97, Radziuš pr. 1. pr. Latv. Ūniversitātes
studentu padomi.)

4244.

Ja nu D., pieņemot prasītāja pastrādātos darbus, rīkojies
viņa pilnvaras robežās, tad šinī gadījumā iestājušās L. с I.
4244. р. paredzētās sckas, t. i. atbildētājam jāsamaksā prasīi.ijam nolīgtā atlīdzība par izdarītiem darbiem. Tas izriet no
t;i vispārējā principa, ka darbu pieņemšana bez icrunām pati
par sevi pielīdzināma pasūtījuma atzīšanai par labu (sk. piez.
„a" pie L. c. 1. 4244. p. Bukovska izd.), kāds princips gan pielaiž izņēmumus gadījumos, kad darbu pieņēmējam nav bijušas
vajadzīgās techniskās zināšanas (Cvingmaņa spr. kr. III, Nr.
I/O), kā arī tad, ja pasūtītā lietā izrādās apslēptie trūkumi (Sen.
I Kl). spr. 1932. g. Nr. 45).
(1934, g. 23. febr. spr. Nr. 96, Čakstes pr. 1. pr. Pinus.)

4406.

Pareizi arī Tiesu Palāta atzinusi, ka atbildētājam bija jāiu) prasītājam par D. izdotās pilnvaras anullēšanu. KonstatOjot, ka atbildētcājs to nav darījis, Tiesu Palāta pareizi nav
|) < Kirusi nozīmi pilnvaras atņemšanas faktiem, jo pēc L. с
I 1406-, 3490. р. р. izpratnes pilnvaras atņemšana izrāda spēku
Htticcībā uz trešo personu tikai tad, ja par to trešai personai
ii Hcis paziņots (Cvingmaoa spried. krāj. IV, lp. 312, Zeiferta
Ч1Х, Nr. 230, XXVIII Nr. 29, XXIX Nr. 28, sk. arī Civ. lik.
ovska izdevumā sastādītāja piezīme pie šī panta).
(1934. ... 23. febr. spr. Nr. 96, Cakstes pr. 1. pr. Pinus.)

Vidzemes zemnieku likuini.
1013.
Jautājums par to, vai Vidzemes zemnieka testamenta lieciniekam jābūt pilngadīgam, apspriežams ievis pēc L. civ. lik.
2064. p. 1. pkt., bet gan tikai pēc Yidz. zemn. lik. 1013. p. Vi
dzemes zemn. likumi satur sevī izsmeļošus noteikumns par testāmentu sastādīšanu, kādēļ L. civ. lik. noteikumi subsidāri
nav piemērojami (Senāta spried. 30/113). Vidzem. zemn. lik.
1013. p. neparedz taisni L. с 1. 2064. р. 1. pkt. noteikumu par
to, ka nepilngadīgi nevar būt par lieciniekiem, bet gan par liecinieka rekvizītu paredz tikai to, ka tāds būtu uzticams jeb neapšaubāms (tadellos, unverdächtig pēc 1015. р.: sk. Senāta
spried. 31/351). Tā tad, principā, nav izslēgts, ka par VLdz.
zemnieka testamenta liecinieku varētu būt arī nepilngadīgs
un arī nepilngadīga sieviete, ja vien nebūtu pierādīts, ka lieciniece butu fiziski un garīgi nepietiekosi attīstīta, lai pareizi
saprastu testātora īsto gribu. Gan no liecības būtu izslēdzami, uz vispārēja pamata, bērni līdz 7 gadu vecumam.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 18, Graudiqa u. с pr. 1. pr. Qrants u. c.)
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Kurzemes zemnieku likiimi.
130
Latgales Apgabaltiesa ar 1928. g. 13/20. novembra spriedumu atzinusi prasītājam tiesību uz neatņemamo daļu по mantas, palikušas pēc 1925. g, 4. decembrī mirašā Vincenta G. un
sastāvošas по „S." mājas Lašu pag., Hūkstes apr., kādu mantu G. ar savu 1912. g. 20. septembri sastādīto testāmentu novēlējis savai sievai Aurelijai G.
Tiesu Palāta ar 1930. g. 5/12. fēbraāra spriedumu Apgabaltiesas spriedumu atcēlusi un prasību atraidījusi, atrodot, ka
Kurz. zemn. lik. 130. pants, uz кщи prasītāji pamatojot savu
prasību, konkrētā lietā neesot piemērojams, jo minētām mājām
esot muižas zemes raksturs; tādēl, pēc Tiesu Palātas domām,
lieta esot izspriežama pēc L. civ. lik. noteikumiem, kādēļ prasība atkrītot, jo lietā neesot konstatējumi L. с 1. 2006. panta
piemērošanas priekšnoteikumi. Šāds Tiesu Palātas uzskats
nav atzīstams par pareizu, jo testātors miris Agr. ref. lik. pastāvēšanas laikā, kāds likums iznīcinājis agrāk pastāvējušās
zemes muižu katēgorijas, kādēļ arī nmā stāvošās mājas pilnīgi
tin galīgi zaudējušas savu rakstum kā muižas zeme (sk. Sen.
CKD. spr. 1930. g. Nr. 29). Tādēļ Tiesu Palāta nevarēja šajā
lietā piemērot zemes tiesības uz tā pamata, ka „S." mājas
pirms Agr. ref. lik. izdošanas piederēja pie muižas zemes. Atbildētājas aizrādījums, ka minētais Senāta spriedums' attiecoties tikai uz neatsavināmām daļām un jaunsaimniecībām, nav
pamatots, jo Senāts minētā spriedumā runā par visām L. с 1
597.—622. pantos minētām zemju katēgorijām. Tādā kārtā
Tiesu Palāta aiz viņas pievestā motīva nevarēja noliegt „S."
muižai z e m n i e к и zemes raksturu. īstenībā jautājums par
to, vai strīdū stāvošai zemei piemērojamas zemes. vai zemnieku tiesības atkarājas tagad tikai по tā, vai tā tiek izlietota
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lauksaimniecībai zemniekos pienemtā kārtlbā un viņas īpašnieks nodarbojas pie tarn ar lauksaimniecību aroda veidā (sk.
jau citēto Senāta spriedumu). Tādēļ Tiesu Palātai strīdū stāvošais jautājums par to, vai konkrētā gadījumā piemērojams
Kurz. zemn. lik. 130. р., bija jāizšķir atkarībā по minēto piezīmju esamības vai neesamības; rīkojoties pretēji, Tiesu Pa
lata pielaidusi motīvēšanas nepareizību un ar to Civ. proc. nol.
816. p. pārkāpumu. То pašu likumu Tiesu Palāta pārkāpusi
arī ar to, ka vina atzinusi, ka šinī lietā jārēķinās ar testāmenta
sastādīšanas laikā spēkā bijušiem likumiem, pēc kuriem pastāvējušas muižas un kārtas. Pretēji Tiesu Palātas domām,
šiem likumiem priekš konkrētās lietas nav nozīmes; mantojuma pāreja по vienas personas uz otru notiek testātora miršanas brīdī, kādā reālizējas tesīātora griba. Šī pāreja iespējama tikai tad, ja personal, kura ar testāmentu savu mantu nodod citai personai, ir arl tiesība uz šādu nodošanu, kādēl testātoram arī miršanas brldī jābūt tām pašām tiesībām attiecībā
uz novēlēto īpašumu, kādas viņam bija testāmenta sastādīšanas
laikā (Kr. Sen. CKD. spr. 1878. g. Nr. 92, kādā spriedumā izteiktās domas piemērojamas pilnā mērā arī Latvijā). Tādā
kārtā, pretēji Tiesu Palātas domām, šajā lietā ir no svara tā
jautājuma izšķiršana, vai testātora m i r š a n a s b r I d ī atstātā zeme bija zemnieku zeme, uz kuru būtu attiecināmi Kurz.
zemn. lik. 130. р. paredzētie testēšanas ierobežojumi.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 45, Baraviks u. с pr. 1. pr. Gaudzis.)

Latgales dvillikwms.
559.
Prasītāju pilnvarnieks kasācijas sūdzībā apstrīd Apgabaltiesas atzinumu, ka atbildētāja valdīšanas noilgums nav pārtraukts ar prasību, kuru prasītāji 1923. g. 6. decembrī cēla prct
atbildētāju pie Rēzeknes apr. 2. iec. Miertiesneša. Apgabaltlesa atzina, ka minētā prasība nepārtrauca atbildētāja valdīšanas noilgumu tādēl, ka miertiesnesis bija izbeidzis lietu nepickritības dēļ un prasltāji nebija pārsūdzējuši viņa lēmumu,
l'rct pareizu atbildētāju pareizā tiesu iestādē celtā praslba padara valdīšanu par stndlgu un pārtrauc valdīšanas noilgumu
(Latg. civ. lik. 558. un 559. panti), bet ja prasītājs pamet labprātīgf tādu prasību bez virzīšanas, tad tai nav tādu seku un
I.I valdīsanas noilgumu nepārtrauc. K. Pobedonoscevs atzīst,
l -i prasība nepārtrauc valdīšanas noilgumu, ja prasltāji labprātīgi pamet prasību (Курс гражд. права I sēj. 187. lpp.).
iin gadījumā, kaut gan prasītāji 1933. g. 6. decembrī bija iesniefuši prasību pret atbildētāju pareizā tiesu iestādē, viņi, nepārmlzot miertiesneša nepareizo lēmumu par lietas izbeigšanu,
i sību bija labprātīgi pametuši bez virzīšanas, un tādēļ tā nep.ntrauca atbildētāja valdīšanas noilgumu. Apgabaltiesas atniiiins, ka ātbildētāja valdīšanas noilgums ar mineto' prasību
nav pārtraukts, ir pareiza, un izejot no tā, Apgabaltiesa varēja
prasību atraidīt.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 827, Pulenčiku pr. I. pr. Pulenčiku.)

1244.
'l'iosu Palāta atcēlusi Apgabaltiesas lēmumu par aizgādibas iecelsanu par bezvēsts prombūtnē esošiem Marku,
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Nochumu un Eliju Dāvida dēliem Т. aiz tā iemesla, ka aizgādniecība neesot vajadzīga, jo minētās personas, izdodot pilnvaru
savam brālim Äbelam (Abbo) Т., esot pašas. devušas rīkojumus
par savu mantu.
Šāds Tiesu Palātas uzskats ir atzīstams par pareizu, jo
vispār aizgādniecība par prombūtnē esošiem tiek nodibinata
tikai tāpēc, lai radītu tādu personu, kas varētu pārvaldīt un
rīkoties ar promesošā mantu. Ja nu, kā tas ir šai gadījumā,
jau ir attiecīgi pilnvarota persona no pašiem prombiītnē esošiem, kura var rīkoties ar viņu mantlbu, tad arī aizbildniecibas nodibināšana ir lieka, jo pilnvaras izdošanu kādai personai
tai vietā, kur atrodas prombūtnē esosā manta, piombūtnē esošais ir devis norādijumus, kā rikoties ar viņa mantu (Latg. civ.
lik. 1244. p. 1929. g. redakcijā; Lik. kr. Nr. 83 — 1929. g.).
Ja pie tādiem apstākļicm prombūtnē esošā radiniekiem zustu
iespējamība pārņemt prombūtnē esošā mantu tūliņ savā rīcībā
un ātrākā laikā panākt viņa atzīšanu par mirušu, tad tas vien
vēl nedod pamatu iecelt azigādniecību par bezvēstsprombūtnē
esošu personu, arī tanīs gadījumos, kad to likums tieši neparedz. Kas attiecas uz kasācijas sīidzības iesniedzēju aizrādījumu, it kā bezvēsts prombūtne esosā manta varētu palikt viņa
pilnvarnieka rīcībā ad infinitum, jo tagadējam pilnvarniekam
esot iespējams tālākpilnvarot savu dēlu un pēdēja matkal savu
u. t. t., tad šis aizrādījums šai lietā ir nevietā, jo tagadējam
pilnvarniekam ir gan tiesības tālākpilnvarot, bet nav tiesības
piesķirt arī nākošam pilnvarniekam tālāk pilnvarošanas tiesības. Bez tam šis jautājums pacelts pirmo reizi tikai kasācijas sūdzībā. Tiesu Palāta šai gadījumā arī nebija spiesta
nodot Apgabaltiesai izdarīt Civ. proc. nolik. 1763./1456. p. par.edzēto izmeklēšanu, jo Tiesu Palāta jau uz lietā iesniegtā pierādījumu pamata nākusi pie pareiza slēdziena, ka aizgādniecības nodibjnāšana nav vajadzīga.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 87, Tageru 1.)
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Likums par telpu Iri..
31.
Saskaņā ar ekspertu atzinumu Apgabaltiesa atradusi, ka
laiipibas krasns kurinasana ar skaidam nedraudēja izsaukt un
ari neizsauca ļaunas sekas pārējiem līdziedzīvotājiem, kādos apstākļos Apgabaltiesai ncbija sevišķi jāapspriež prasītājas aizrādījums, ka šādas krāsns lietošanas no namsaimnieces puses
bija noliegta, jo no Lik. par telpu īri 31. p. 3. pkta viedokia
s.ids aizliegums pats par sevi nav izšķirošs;... Apgabaltiesa
konstatējusi, ka atbildēttāja v i e n u reizi aizsaldējusi atejas caunili, atstājot vaļā logu, un v i e n u reizi aplējusi trepes. Preiiii kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, šie konstatējumi
nedeva Apgabaltiesai pietiekošu pamatu piemērot Lik. par
itlpu īri 31. p. 2. pktu (otro dalu), jo Apgabaltiesa pareizi aizi.ida uz likumā lietoto izteicienu „pārkāpj" (nevis pārkāpis),
K.is norāda uz to, ka likums domā nevis īrnieka vienreizējo, bet
.ilkartojošos darbību, ar kuru būtu pārkāpti kopdzīvei vienā
ii.iuiā nepieciešamie noteikumi.
(1934. g. 23. fcbr. spr. Nr. 456, Rīgas Latviešu labdarības b-bas
ii

I. pr. Krukli.)

43.

Apgabaltiesa atzinusi, ka īres nauda par atbildētājas iepemtā dzīvokla virtuvē izīrēto gultas vietu nav padots nortnēšanai pēc Lik. par telpu īri notcikumiem. Šāds ApgabalIN uzskats atzīstams par pareizu. Lik. par telpu īri 43. p.
fika, ka par izīrētām gultas vietām Tres maksas kopsumma
H< \.u pārsniegt 30% virs tās īres, kuru dzīvokla īrnieks, sai им ar ši likuma noteikumiem, maksā n a m s a i m n i e к а m
iilin'i'.'ii islabti. Pēc 40. panta šo pēdējo īri aprēķina, dalot
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īres maksu par visu dzīvokli uz dzivojamo istabu skaitu, neierēķinot apkalpotāja istabu. No tā izriet, ka īrnieks nam
saimniekam par virtuvi, kura nav pieskaītāma pie dzīvojamām
istabām, atsevišķu īri nemaksā (sk. Lik. par telpu īri 25. р.),
kādēl arī atkrīt 43. panta piemērošanas priekšnoteikums, t. i.
zināmas īres naudas maksāšana namsaimniekam par attiecīgo
istabu, atkarībā по kādas īres naudas Heluma vienīgi nosakāma
tā Ire, kuru drīkst ņemt par gultas vietu.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 583, Klaviņu pr. 1. pr. Vēveri.
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96. (75.).
Pretēji prasītājas domām, Apgäbaltiesa pareizi atstājusi
l)cz ievērības pra&ītājas vienpusīgo lūgumu dēl lietas atlikšanas. Pēc pašas prasītājas pievestā Civ. proc. nolik. 96. р., atllkt lietas caurskalīšanu. uz vienas puscs lügumä var tikai ārkfirtējos gadījumos. Tāde"! Apgäbaltiesa, konstatējot, ka prasitāja savā lūguma nekādtis iehieslus nepieved, vafēja jau tāpēc
vien lūgumu neievērot. Prašītājas mihētais Senata spfiedums
(.Ю/1318.) uz šo gadījuriiu neattiecäs, jo täi lietä Apgäbaltiesa
vispār nebija lugumu äpspHedusi un lūdzējs taisni bijä pievedis
icmeslu atlikšanai (savu smagu slimību). Otram, prasītājas pievcstam Kr. Senāta spriedumam (82/95) nav nekā kopēja ar
i unā stāvošo jautājumu. Ka pretējās puses pilnvarnieks būtu
prasītājas lūgumam piekritls, lietä riav konstatēts.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 506, Brūveris pr. 3. pr. Zīverta m. m.)

iö4. ШЧ
Apgäbaltiesa nbraldījusi atbrldētājii lūgumu dēļ lietäs atinas liecitiieka Z. nopratināšknai tikai tāpēc vien, kä vioš
Iieesot ticis atraste uzrādītā dzīves vietā. Tomēr Ap'gabali pie tam nav ņēmusi vērā, ka šī liecinieku nopratināšana
l.iu tikusi pielaista, ka viūš arī ticis izsaükts uz sēdi, ka viņa
Idrese pareizi uzdota no atbildētājicm, un ka pavēste palikusi
I n.i;im neizsniegta vienīgi aiz tā iemesla, ka liecinieks, saska" I и atzīmi uz pavēstes, bijis aizbraucis uz 2 nedēļām uz Igaul'nr liecinieka neierašartos uz sedi taisni aiz aprādltiem
U iiK'Nlicm atbildētāji paziņojuši tiesai jau pinus sēdes. Pie
lcffl apstākļffetti ApgabaJtiesai nebija pietiekošs iemcsls lie-
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tu neatlikt un liecinieku neizsaukt uz nākošo sēdi. Kā pareizi
aizrāda atbildētāji savā kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesai atrodot ,ka ar sēdes atlikšanu lieta varētu vilcināties, būtu varējusi
piemērot Civ. proc. nolik. 104. p.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 502, Svidlera pr. 1. pr. Goldbergiem.)

135. (102.)
1) Tas vien, ka Ci.v. proc. nolik. 115. p. atļauj nopratināt
arī radiniekus, vēl nenorāda, ka tiesai visiem lieciniekiem, kurus var nopratināt, būtu jāpiešķir ticamība.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 684, Bergmaņa pr. 1. pr. Rozīts.)

2) Pretēji atbildētāja domām, tiesa varēja atrast liec. J.
liecību par „nenoteiktu" prasītāja vainas pierādīšanai un nerēķināties ar to. Ar to tiesa nebūt nav apzīmējusi liecību par
„nepārliecinošu", bet taisni atradusi to par nenozīmīgu priekš
lietas, un, tādā kārtā, nebūt nav nostājusies pretrunā ar Senāta izteiktām domām spriedumā Nr. 580 no 1926. gada.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 542, Grinvalda pr. 1. pr. Marcinkēviču.)

.:

'

157. (114.)

Apgabaltiesa, atrodot, ka tam apstāklim, ka Alfreds A.
prasību atzinis, lietā neesot nozīmes tamdēļ, ka prasība pret
viņu nav vērsta, un ka viņš lietā nav atbildētājs, nav ievērojusi,
ka Alfrēda A., kā komanditsabiedrības-atbildētājas pilna biedra, atzīšānās saista pašu atbildētāju, minēto sabiedrību; ar to
Apgabaltiesā savukārt pielaidusi Civ. proc. nolik. 196. (142.)
p.; pārkāpumu.
(1929. g. 13. decembra spr. Nr. 918, Daldera pr. 1. pr. k. s. „Labībasmalšanas un koku apstrādāšanas dzirnavas J. Liniņš un A. A. Arguls".)

.

377. (273.)

..'Atbildētājs.'Savā kasācijas sūdzībā par Apgabaltiesas
spriedurria atcelšanas iemesliem uždod to apstākli, ka Apgabaltiesa pielaidusi prasības skaldīšanu. Apgabaltiesa nenoliedz»
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ka prasītāja jau agrāk ir cēlusi prasibu par uzturu uz tā paša
|)amata, bet atrod, ka konkrētā gadījumā nevar büt runas par
iieatļautu prasības skaldīšanu, jo saskaņā ar Civ. proc. nolik.
1460. (1345°.) р., prasibas summa alimentu lietās notcicama
prasījuma gada likmes apmēros, un tādēļ šai gadījumā nav nolikusi prasības skaldīšana piekritības notcikurau grozīšanas nolīīkos, jo abas prasības piekrita miertiesnesim. Šos tiesas apsvērumus atbildētājs savā kasāci.jas sūdzībā pat nemēģina apstridēt, un neapgalvo, ka prasītāja ar savu rīcību būtu mākslīgi
izi.iēmusi lietu no vispārējo tiesu kompetences. Senats jau ir
paskaidrojis, ka par prasības neatlautu skaldīšanu jārunā tad,
kad tiek celtas dažādas prasības uz vienas un tās pašas ticsības pamata taisni nolūkā grozīt piekri.tību (sal. Sen. CKD.
spried. kr. 229 — 28. g.; Nr. 141 — 26. g.), kādčj Apgabaltiesas
npsvērumi atzīstami par pareiziem.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 534, Pētersons pr. 1. pr. Bundžu.)

434. (331\, 1914. g. red.)
Aizrādījums par Civ. proc. nolik. ЗЗГ. p. (1914. g. red.)
in pareizu piemērošanu nepeJna icvērības, jo šī panta piemērosana nebīīt neprasa īpaša tiesas lēmuma pārkāpšanu par piei.ulījumu piestādīšanu. īstenībā Tiesu Palāta šai gadļjumā ir
picmērojusi Civ. proc. nolik. 7761. p. (1914. g. red.), bet stāvoklis caur to principā ncgrozās, un, atvelkot atb.ildētājam tie;inas izdevumus apellācijas instancē par šai, instanqe uzveikiii prasības daļu, tiesa nav pārkāpusi likumu.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 71. Kaca un Galilējeva pr. 1. pr. Tēviiju.)

497. (409.)
Pretēji kasācijas sūdzlbas iesnicdzēja paskaidrojumiem
i и sii Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka šķīrējtiesas sēdc
IM. martā nav notikusi, lai gan šķīrējtiesas sprieduma motīvos
I rādlts it kā tiesas sēde bīitu notikusi arī 18. martā. Šai ziii.i Tie&u Palāta, atsaucotics uz liec. K. liecibu, ir konstatējusi,
l..i lu'iil/a.mā šķīrējtiesas sēdc ir uotikusi 11. martā, ka 11. marii partiern ticis pasludināts, ka p a r t u d e b a t c s un t i e -
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SaS i z m e k l e š a n a t i e к s 1 ē g t a liri tiks taisfts sprieШя§] bet ka 18. ftiartä notikusi tikai škīrējtiesas löceklü ün
p'fiekšsedetājā apspriede par šķīrejtiesas spriedümä motīvu redäkoijü. Šādi Tiesu Palātas konstatējumi (kufu pareizību sūdzetäjs neapstrīd savā kasācijas sūdzībā) attiecas uz lietas
faktiskö pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā; un tieparelzi domā sūdzētājs, ka šķirējtiesas sprieduma motīvos apradītie apstākļi bīītu tādi, kurus vispār nebūtu atļauts pārbaudit un tuvak noskaidrot ar liecinieku liecībām, jO' šķīrējtiesas
Spriedu'rriä motīvi nepieder pie tiem dokūmentiem, kas paredzēti Civ. proc. nolik. 497. un 498. p. p.
(i9<i4. g. 25. janv. spr. Nr. 36, Pļavnieka un Ridigera šķīrejtiesas 1.)

732. (639.)
Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasitāja prasībā pret
akc. s-bu „Chr." par Ls 490,— tiesu iz-pildītāj's pieprasījis at
säüksmi no atbildētājas par viņas rīcībā esošām akc. s-bas
„Chr." summām un uzlicis uz tāmi arestu. Atbildētāja, tomēr,
devusi nepareizu atsauksmi^ un izdarījusi maksājumus akc.
s-bai „Chr." рёс aresta uzlikšanas^ kādēl tiesa nākusi pie slēdziena, ka prasītājā prasība ir pamatota, un atbildiētājai ir uzliekams Civ. proc. nolik. 732. (639.) pantā paredzetais sods
Ls 100,— aprhērā. Apgabaltiesa tomēr nav ņēmiusi Vera, kä
Civ. prbč. noiik. 732. p. pairedz soda uzlikšanu par i z v a i r ī š ā n о s dot atsäüksmi, kādu apstākli Apgabaltiesa taisni nav
konstatējusi, atrodot vienīgi, ka atbildētāja devusi n e p а г е iz u atsäüksmi, pie kam arī to apstākli, ka atsauksme uz 1931.
g. 28. augusta pamata paziņojumu ir dota tikai pēc 1931. g.
16. septembra, Apgabaltiesa nav konstatējusi kā izvainšanos
no atsatiksmes došamas. Pie tādiem apstākliem, ja Apgabaitiesa nav nodibinājusi Civ. proc. nolik. 731. p. piemērošanas
priekšnoteikumus, un pat nav domājusi par šī panta piemērošanu^ kurš vienīgais paredz sodu par nepatiesu ziņu sniegšanu, bet savu slēdzienu par soda uzlikšanu dibina uz Civ.
proc. nolik. 732. р., kurš paredz vieuīgi izvairīšanos no atsauk
smes došanas, jānāk pie slēdziena, ka Apgabaltiesa ir nepareizi piemērojusi šo pantu. Tādēļ jautājumā par soda uzlikša-
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ми atbildētājai pēdējās kasācijas sfldzība pclna ievērību pielaisto Civ. proc. nolik. 732. un 196. p. p. pārkāpuflnii dēl no
ticsas puses.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 642, Melbārda pr. 1. pr. Rudzits.)

907. (793.)
1) Tiesas slēdziens par to, ka adopcija nāks par launu
adoptējariiai, attiecas tiz Hetas faktisko pusi un nav pārbaucliīms kasāčijas kārtība.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 664, Sproģis 1.)

2) Prctēji atbildētāja domām, L. civ. lik. 41891. р., taisni
attiecas ar! Uz kalpotāja līgumu (L. civ. lik. 4219. р.). Apgabaltiesa paskäidro, kadēl vina atrod svarīgu iemeslu prasītāi;ii vienpusīģi atteiktics no llguma. Jaiitājumls par tāda ap
'.(.ikla esamlbü, kas dod pusei tādu ticsību, nav kasācijas kār1
IIIKL pārbandāms (L. civ. lik. 4189 . p. 3. d.).
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 595, Ceraukstes pag. pašv. pr. 1. pr.
ilnii.m.J

989. (864.)
Pamatoti kasācijas sūdzības iesniedzēji atrod, ka Tiesu
alāta nepareizi atstājusi bez izpildlšanas 1929. g. 5. deccmIM;I lērrnmiu par ekspertīzes izdarīšanu aiz tā iemesla, ka atbtldētāji nebija iemaksājuši no viņiem pieprasītos Ls 60,— ekspertīzes izdevumu segšanai. Tiesu Palāta aizrāda, ka atbildēiniiii Ja. esot mazturības tiesības, tādēļ puse no pieprasītās
lurrmras bijusi sedzama no valsts līdzekļiemi, bet otrā puse no
.ilbikliJtājas, Rigas Jūrmalas pilsētas, ко pēdējā neesot izdarī111•.i. по kā izrietot, ka viņa atteikusies по uzstādTtā jautājuma
iH'.k;iidrošanas. Šādi Tiesu Palātas motī.vi neattaisno viņas
• и korikrētā gadījurnā, jo lēmpmu par ekspertlzes izdarl,<nn Ticsti Palāta taisījusi netikai uz Rigas Jūrmalas pilsētas,
in \v/. Ja. līīgumu, kuram piešķirtas rnaztmības tieslbas,
kurŠ tādel no ekspertlzes izdevumu iepriekšējas segšaiias
ii.i .ilsvabinfits. Tā'dos apstāklos — kā pareizi aizrādīts kaiul, ili i
atbildētāja Ja. intereses ncvar ciest, ja sa-
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vus pienākumus nav izpildījusi lldzatbildētāja un aiz šī iemesla nevarēja atkrist ekspertīze, kuru pati Tiesu Palāta atzinusi par vajadzlgu.
(1934'. g. 23. febr. spr. Nr. 69, Krümiyu pr. 1. pr. Rigas Jūrmalas
pilsētu un Jansonti.)

1085. (952.)
Civ. proc. nolik. 1085. (952.) pants starp citu nosaka, ka
tiesu izpildītājam ir jāatliek virjam nodotā sprieduma izpildīšana, vai arī jāizbeidz vai jāaptur jau iesāktā izpildīšanas darbība, ja viņš saņem par to tiesas lēmumu. Šinī gadrjurnā tiesu
izpildītājs g;an nesanēma tiesas lēmumu, bet uz viņam piedzīšanai nodotā vekseja ar piespiedu izpildīšanas kārtībā taisīto rezolūciju atradās Liepājas Apgabal tiesas locekļa uzraksts, ka ar Liepājas Apgabaltiesas 1930. gf. 14. oktobra spriedumu ir atzīts par viltotu vekseļdevēja Z. paraksts uz vekseļa.
No šī uzraksta neparprotami izriet, ka pastāv tiesas spriedums
par to, ka Z. paraksts uz vekseļa ir viltots, un ka tāda sprie
duma sekas ir Z. atsvabināšana по maksāšanas pēc vekseļa.
Tamdēl tiesu izpildītājam bija jāizbeidz izpildīšanas darbība
pret Z. Apgabaltiesa, atzīstot tiesu izpildītāja rīcībit par pareizu, nav pārkāpusi Civ. proc. nolik. 1071. (939.) un 1085.
(952.) pantus un tamdēl kasācijas sūdzība atstājama bez ievērības.
(J934. g. 22. febr. spr. Nr. 710, Zauka 1.)

1396. p. pielik. 5. (5.)
Rīgas Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības apdrošināšanas un transporta akc. sab. „D." Iūg^imu izm'aksāt viņai pēc
izpildu raksta Nr. 324 по firmas „J. un P." pienākošos īres
naudu ārpuis konkursa, kādu lūgrumu akc. sab. motīvējusi ar to,
ka vina laikā pieteikusi aizturēšanas tiesības uz parādnieces
aprakstīto mantu. (Šāds lūgunis по akc. sab. „D." izteikts arl
sakara ar lietā esošo izpildu rakstu Nr. 923, par kuru tomēr
Apgabaltiesas lēmumā nav minets.) Apgabaltiesa, konstatējot,
ka pret miinētās firmas īpašniekiem ierosināta maksātnespējas
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lieta, kura vēl n a v 'izspriesta, akc. sab. „D." lugtanu atraidījusi, atrodot, ka saskanā ar Civ. proc. nol. 1400. p. 1. piez.
III pielik. 5. pantu (pēc tagadējās redakcijas — 1396. p. pielik.
5. (5.) p.) ar maksatncspejas lietas ierosināšanu pārtraucamas
izmaksas atticcīgā naudas sadalīšaiias Hctā, bet šinī panta
norādītic izņēmuma gadījumi, kad tāda izmaksa iespējama, nezīmējas uz pretenzijām,, kuras nodrošinātas ar likumiskām
aizturēšanas tiesībām.
Tiesu P a l ā t a aiz tiem pašiem motīviem atstājusi bez
ievērības "äkc. sab. „D." par Apgabaltiesas lēmumu iesniegto
blakus sūdzībui.
Akc. sab. „D." kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Tiesu Palāta, izšķirot strīdū stāvošo jautāju-mu uz Civ.
proc. nolik. 1400. p. 1. piez. III pielik. 5. panta (tagadējā 1396.
р. pielik. 5. (5.) р. 1.—3. teik.) pamata, nav ievērojusi, ka
šis pielikums pirmā kārtā attiecas uz Krievijā spēkā brjušiem
noteikumiem, kuri aizturēšanas tiesības nepazina, un ka šis
pielikums Vidzemē, Kurzemē un Zemgale piemērojams tikai
tiktālu, cik tas saskanojams ar to sevišķo tiesāšanas kārtību
maksātnespējas lietās (sal. 1396. p. piel. 68. (1899. p. pielik. 1.)
р.). P ē c 1396. р. piel. 83. (32.) р., Vidzeme, Kurzemē un Zemļpalē aizturētājii viqju pretenziju apmierināšanas ziņā pielīdzinati ķīļu un pārējiem šinī pantā rninētiem kreditariein, t. i.
vii.iu prasījumi apmiermāmi ā r p u s k o n k u r s a .
Šai spe< ulai normal pieškirama priekšrocība, kādēļ jānāk pie slēd/,iena, ka Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē 1396. p. pielik. 5.
(5.) р. (1.—3. teik.) nav burtisķi piemērojams, bet saskaņojot
to ar 1896. p. piel. 83. (22.) pantu, Jāatzīst, ka iranētā Latvijas
ilalā arl tie kreditori, kuru pretenzijas nodrošinātas ar šini pēilrja pantā paredzētām likumiskām aizturēšanas tiesībām, pieder pie kreditoriem, kuriem iznēmuma gadījumā izsniedzamas
i-ird/.Ttās naudas sumimas 1396. р. 5. (5.) panta kārtībā. Tā kā
konkrētā gaidījumā, pēc līīdzējas apsalvojuma, vinas pretenzija
ii nokavēta īres maksa um vina likuraiskās aizturēsanas tieibii i/lietojusi, tad Tiesu Palātai nebiia pamata — aiz viņas
Iriiiiima pievestiem motīviem — atraidīt akc. sab. „D." lūgumu
fl Iv. proc. nnlik. 1396. p. pielik. 83. (22.) р. 4. „с" pkts).
(19Я4. к. 25. nov. spr. Nr. 2267, „Jonck un Polievski" 1.)
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1396. р. pielik. 82. (22.)
Tiesu Palāta atstājusi Latvijas bankas sūdzību bez ievēribas uz tā pamata, ka no kustāmas mantas (fabrikas mašīnu
un iekārtas) izsolē ienemtās summas (Ls 146.010,65) sadalīšanā
sūdzētāja varot piedallties nevis savas pretenzijas pilnā sum
ma Ls 187.000,—, bet gan tikai ar summo Ls 87.000,— jo no
immobila izsolē ienemtās summas (Ls 254.234,—) sūdzētājas
pretenzija esot jau segta daļā par Ls 100.000,— uz vienas,
sudzētajai tapāt ieķllātas, obligācijas parnata. Preteji sudze
tajas domām, lieta negrozās ar konkursa valdes it kā celtu
strīdu pret sūdzētājas pretenzijas daļu, kas pienāktos viņai pec
minētās obliģācijas. Istenībā, jautājuma kodols pastāv iekš
tam, ka sūdzetfija nevär pretendēt tfz apmlerinājumu iz pār- •
dotās küstämas mantas izsolē ieņemtās summas tai preten
zijas daļā, kilra jau segta är to summu, kas sūdzētājai pienākās vismaz pec vienas viņai ieķīlātas obligācijas, по imrtiobija izsolē ieņemtās suoirnas (Ls 254.234,— apmērā), kā pareizi aizrada konkursa valde Tiesu Palātas 1929. ģ. 18. aprīla
sēdē. Väi si summa jau tikusi izdalīta Civīlproc. nolik. paredzētā kārttbā, nekrīt svarā jau tāpēc vien, ka sūdzētāja nav
apstrīdējusi konkursa valdes minētā sēdē sniegto faktisko da tu
pareizību un arī neapgalvo, ka priekšrocību baudošie prasīj(umi izslēģtu iespējiu sūdzētājai. par aprādīto vienu obligāciju
saņemt pilnü apmierinājumiu no immobila izsolē saoemtās sum
mas. Ar to atkrīt sūdzētājas paskaidrojumi vinas kasācijas
sūdzības 1. pktā.
Pietēji sūdzētājas domām, L. civ. lik. 1487. p. paredzētā
retencija Gordiana kā tīri obligātoriskās tiesības izrāda sekas
vienīgi pret pašu parādnieku vai tā mantiniekiem, bet nekad
ne attiecībā pret trešām personām,, kā uz to tieši aizrādīts pīevestā 1487. p. 1. teik. Tāpēc sūdzētājai nav aizturēšanas tiesības par visiem saviem pārējiem prasfjumiem1 pret „konkursa
dalībniekiem". Tā tad, sūdzētājai nav tiesības iz kustamās
mantas izsolē ienemtās summas meklēt sev apmLerinājamiu
par obligāciju, kas savukārt, konkrētā gadījumā, saņem uz hipotēkas tiesības pamata apmierinājumu no immobiļa izsole ieņemtās summas. Šī pēdējā summa tāpat sastāda ārpus kon
kursa apmierināmo pretenzijii objektu, kā arī kustamo man-

īvilprocesa nolikums.

tu izsolē sanemtā summa, uz kuru sūdzētājai airī picder savas
ķflu tieslbas, proti uz rokas ķīlas pamata. Abi šādi objekti
likvidējami atsevišķi viens по otra un ārpus konkursa pēc
ipašiem likuma noteikumiem. Ar to atkrīt arī sūdzētājas paskaidirojumd viņas kasācijas sūdzības 2. pktā.
Aiz aprādītiem iemesliem Tiesu Palāta vairēja nākt pie
slēdziena, ka konkursa valde un kreditoru sapulce pareizi atradusi sūdzētājas pretenziju par apmierināmu iz kustamās
mantas izsolē sanemtās summas tikai nemot vērā atlikušo
daļu, proti summā Ls 87.000,—, bet šo surarau pārsniedzošo
dalu kustamās mantas izsoles ieņākumā sadalīt starp 2. ka
tegor ijas kreditoriem.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 12, akc. sab. „Balodis" maksātnesp. 1.)
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.

. Pagasttiesu likumi.
(1924. g. izdev.)
109. (277.)

Dobeles pagasttiesa apstiprinājusd Zelmas S., kura dzimusi ārlaulībā, adopciju no Kārļa un Paulīnes J. Šo lēmumu
pārsūdzējis Jānis Z. Dobeles iecirkņa Miertiesai, kura ar savu
1932. g. 14. aprila lemumu sīīdzību atstājusi bez ievērības. Par
šo lēmumu J. Z. iesniedzis kasācijas sūdzību, bet šī sūdzība ir
atstājama bez caurskatīšanas.
Likumus par adopcijas .apstiprmāšairu tāpat kā kurus
katrus tiesas lēmumus, kas taisīti apsardzlbas lietās, var pāirsūdzēt blakus sīīdzības kārtībā tikai lietas dalibnieki, kas šai
gadījumā būtu adoptīvvecāki vai adoptējamais bērns resp. viņa vecāki, vai aizbildņi; bet par lietas dalībnieku nav atzīstams kasācijas sūdzības iesniedzējs, kaut arī viņš sevi uzdod
par adoptējamās Zelmas S. ārlaullbas tēvu, jo ārlaulības bērna
tēvam nepieder vecāku vara pār ārlaulības bēmu (Civ. lik.
167. p. in fine). Tamdēļ arī šai gadījumā tiesas lēmumu par
adopcijas apstiprināšanu varēja pārsūdzēt tikai adoptējamās
Zelmas S. aizbildnis, ja tas atrada, ka adopcija notiek pret
adoptējamās interesēm. Jāņa Z. kasācijas sūdzība turpretim
kā iesniegta no personas, kas nav uzskatāma par lietas daITbnieku atstājama bez caurskatīšanas (sal. Sen. CKD. spr.
1930/104). Šai gadījumā Senats neatrod arī par vajadzlgu atcelt Dobeles iecirkņa miertiesas lēmumu, ar kuru Z. sīīdzība
atstāta bez ievērības, jo arī šo sīīdzību miertiesai īstenībā vajadzēja tāpat atstāt bez caurskatīšanas, tamdēļ, ka lietas gala
rezultāts ar netiek grozīts, jo kā vienā, tā otrā gadījumā paliek spēkā pagasttiesas lēmums par adopcijas apstiprināšann.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 666, Sproģis 1.)

Tirdzniecības procesa nolikums.
410.
Tiesu Palāta ar savu 1930. g. 13. janvāra lēmumu nolēniusi maksātnespējīgo Dāvīdu Кг. no apcietiiiājuma atsvabiuāt. Savu lēmumu Tiesu Palāta nav pamatojusi uz Tirdzn.
proc. nolik. 410. panta I rindkopas 2. teik. (1925. g. 22. maija
lik. red.), pēc kura tiesa apcietināto atsvabina pēc atpcietināganas iemeslu novēršanas, jo Tiesu Palāta savā lērrrumā šo
jautājumu vispār nav aizskārusi un nav arī nemaz apsvērusi
krcditores akc. sab. „B-" paskaidrojumiis, kuros šī kreditore
noteikti apgalvo, ka Kr. apcietināšanas iemesli neesot atkriiu.ši. Tiesu Palāta savā lēmumā aprobežojusies ar aizrādījumn
w/, to, ka tagadējā lietas stāvoklī paši kreditori lūdzot atsvalniiāt Кг. по apcietinājuma, kamdēl arī neesot nekāda pamata
\iņu vēl ilgāk apcietinājirmā turēt. Tādā kārtā Tiesu Palāta
\ adīj'usies vienīg-i no minētā 410. panta 2. rmdkopas noteikuinicm, pēc kura tiesa var atsvabināt no ieslodzīiuma rnaksātnespējīgo parādnieku arī tad, ja lūdz v i s i kreditori, un ja
lurādnieks sniedz tiesai drošlbu par to, ka neatstās savu paitāvīgo dzīves vietu. Turpretim no lietas redzams, ka šādam
in innam minētā kreditoire, akc. sab. „B-" taisni nav pievienoies, kādēļ vien Ticsu Palāta ncvarēja piemērot 410. panta
lindkopu; bez tam Tiesu Palāta arī nav konstatējusi, ka
ulnicks bīītu sniedzis sinī pantā minēto drošību.
I adēl Ticsu Palāta šajā lietä pielaidusi motīvēšanas nei'iliiibu un ncpareizībti im pārkāpusi Civ. proc. nol. 444, 816.
г р., Tirdzn. proc. nolik. 410. р. (1925. g. 22. maija red.).
(1934. к. 23. febr. spr. Nr. 93, Kreinera maksātnesp. L)
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Dažadi tirdzn. tiesību jautajumi.
1) Tiesu' Palāta ir konstatējusi, ka parti ir nosļēguši biržas termiņu darījumu, pēc кита atbildētā.ja pārdevusi frankus
par noteiktu cenu ar pienākumu piegādāt tos uz noteiktu laiku,
um ka atbildētāja pareizi frankus pardevusi pašpalīdzības pārdošanas celā, jo prasītājs nav izdarījis pieprasīto avansa papildinājumu, bet pēc pastāvošā tlrdznieciskä ieraduma pārdevējarrc pie termiņa darījuma ir tieslba pieprasīt no pircēja iemiaksātā avansa papildinajiumu, ja pirkto papīru kurss strauji
krīt un ir pamats domāt, ka pircējs nebūs spējlgs terminā samaksāt nolīgtās summas, stājoties — avansa nepapildināšanas
gadījumā — pie pašpalīdzības pārdošanas. Neatkarīgi no tā,
tiesa ir saskatījusi zem termiņa darījuma ārējās formas paslēptu diferences danjumu, jo prašītājs esot spekulējis uz vērtību
paaugstimāšanos iiņ darījuma motīvs esot bijis vienīgi mantkāriga spele, kādēl šāds diferences darījums kā neatlauta spēle
vispār nevarot dot prasītājas tiesību uz prasību. Pretēji kasācijas sūdzības iesniēdzeja domām, diferences darījfuimii gan
ir ierindojami aizliegtās spēlēs (Dr. Loeber, Tirdzn. tiesību
pārskats, £50. Ipp.). Tomēr parastie tcrmiņu darījumi pienem
diferences darījuma raksturu tad, kad vhjos tiek izslēgta faktiska izpildīšana un kontrahents ir ieinteresēts ne tik daudz,
lai dabūtu pašas preces (vērtspapīrus), kā lai iegūtu preču
apmaiņas vērtību un šāda kārtā attiecīgu peļņu; tā tad, īstenībā par speli ir uzskatāmii darījumi, kuri nesaimnieciskā nolūkā vērsti vienīgi uz cenu starpības (diferences) maksāšanu,
im kuri, tā tad, nav vērsti uz piegādāšanu pret pilnas pirkšanas cenas samaksu. Tiesu Palātas slēdziens par partu darījuma diferences darījitma raksturu dibinās galvenā kārtā n/
prasītāja pilnvarnieka paskaidrojiuimu kādā citā lietā, ka „prasītājs tāpat kā visi tirgotāji tai laikā gribējis nz reizi iegīit lie-
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Dažadi tirdzn. ties. jau
'

lu summu un tikt pie bagātības", kādu frazi prasītaja. pilnvarnieks šinī lietā ncapstipriināja um par valūtas iegūšanaš iemesļlem lūdza dot tenndņu pie,rādījumu iesiiiegšanai. Pie tādiem
.ipstākliem, ja, bez tam, paši parti rīkojušies savā darījumā kā
irNidņa darījumā, un arī pati Tiesu Palāta konstatē partu darijiimā nopietnu nodomu piegādāt frankus no atbildētājas puses,
пи atrod, ka atbildētāja līgumu arī ir izpildījlusi, kaut ari ar
paspalīdzibas pārdošanu, Tiesu Palātai ncbija pietiekoša painata nakt pie sledziena par notikusu diferences darijumu partu
Btarpā; taisni no Tiesu Palātas konstatētā piedraudējuma по
li.nikas puses frankus pardot, varēja nākt arī pie tā sledziena,
jautā Juans grozās ар reālu, īstu piegādāšanu, kas taisni izllēdz diferences darījuma iespējamību (sah Cvingmaņa 1, Nr.
119). Tiesu» Palāta gan atrod, ka pamatprasība ir atraidāma
.in tai gadījumā, ja partu darījumiu atzītu par termindarījumu,
ļo atbildētāja ir izdarījusi pašpalīdzības pārdošanu; kuras rel
.'iillatā prasītāja izdarītās iemaksas bija zaudētas ca.ur notiKušo kursa krišanu. Tiesa atbildētājas ricību attaisno ar eksbertu atzinumu un Rīgā pastāvošo tirdzniecisko ieradumu (konItatētu pēc tiesas atzinuma no Rīgas Biržas komitejas) par
nalīdzības pārdošanu, ja vērtspapīru k.ursa straujas krišanas
.ulijumā pircējs neizdara avansa papildinājumu. Tornēr Tiel 'alāta nav ņēmusi vērā, ka pēc Rigas Biržas ieraduma 118.
kas pēc analoģijas picmērojams arī konkrētā gadījumā, pārIVējam pie pašpalldzības pārdošanas rakstiski jāuzaicina piruokārtot darījumu nākošā dienā un tikai šā rakstiskā uzh|i uiajuma neizpildīšanas gadījumā pardevējam ir tiesība nāi dienā pārdot līguma objektu caur biržas mākleri. PraIflaijs ir aizrādījis tiesā, ka atbildētāja nav devusi nekādu terit
kas izriet arī no pašas atbildētājas 1924. g. 17. maija
i;i satura, kurā vina paskaidro, ka papildu nodrošinājumu
100.000 rub. apmērā viņa pieprasījusi 1924. g. 13. maijā um tai
dienā izdarījusi franku pārdošanu; tāpat prasitājs ir aiziiS, ka pfirdošana nav notikusi caur biržas māklcri, kä.du
ilvojuinu atbildētāja neapstrīd. Pie tāidicm apstākļiein Tieii Palātai nebija pamata atzīt, ka pašpalīdzības pārdošana ir
■ i saskaņa ar Rīgā pastāvošo tirdzniecisko icradumu.
\Mn4iba ii/ prasības aprnērii Tiesu Palāta ir aprobežojusies ar
i .iili.iniiiii, ka „prct baukas aprēkinu strīdus nav celts", kauf

gan prasītājs taisni ir apstrīdējis kā kursa svārstīgumu, tā arī
bankas iztrūkumu uz 1924. g. 13. maiju, kad franki tikuši pārdoti. Tādā kārtā Tiesu Palāta ir pielaidusi savā spriedumā
kā lietas apstākju noskaidrošanas, tā arl motīvēšanas nepilnību, un tāpat arī motīvēšanas nepareizību.
(1932. g. 16. dec. / 1933. g. 27. janv. spr. Nr. 14, Topunova pr. 1.
pr. akc. sab. „Rigas starptautiskā banka".)

2) Apgabaltiesa uz vinas pievestu datu pamata u« aiz
viņas paskaidrotiem iemesliem ir konstatējusi, ka lietā nav
pierādīts, ka atbildētāja Kristine Šm. bīītu lldzatbildētāja Šm.
veikala līdzlpašniece, un ka par tādu pierādījtimu nav uzskatāms tas apstāklis, ka prasītāja savās grāmatās atklājusi kontu
uz firmas „Voldemārs Šm. un māte" vārda. Tāpat tiesa ir paskaidrojusi, ka tas apstāklis, ka atbildētajs Voldemārs Šm.
izteicies, ka preces perkot savai mātei^ arī nevarot noderēt
par pie.rādījumu tam, ka atbildētāja Kristine Šm. būtu bijusi
veikala līdzīpašniece, vai būtu bijusi lldzatbildīga par atbildētāja Voldemāra Šm. iepirktām precēm. Tiesas konstatējumi
un slēdzieni šai zir;ā attiecas uz lietas faktisko prsi, kura pēc
būtības nav pārsūdzama kasācijas kārtlbā. Tādēl atkrīt visi
apcerējnmi kasācijas sīīdzībā, kas pievesti vienīgi ar nolūku
apstrldēt tiesas slēdzienu pareizibu un satur vienīgi lietas fak
tisko apstākļu iztirzājumu pēc bīītības. Nepamatoti un pilnīgi
nepareizi prasītāja atkārto savā kasäcijas sūdzībā, it kā vinas
grāmatu konta ieraksts pats jau par sevi nosakot parādnieka
firmas Tpašniekus.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 557, akc. sab. „Varonis" pr. I. pr. Šmitiem.)

Rīkojums par zīmognodevu.
13.
Apgabaliesa'sodījusi Kristin! E. im Kārli K. ar zīmogsodu
Ьбс Rifc. par zimognod. 44. р. 2. pkt. (1928. g. 6. jūn. lik. red.)
Ваг 1929. g. 16. jūn. uz 3 mēnešiem noslēgta kalpošanas līguma
Ticapmaksu ar zīmognodevu. No līguma rcdzams, ka Kārlim
K. pienākas alga par pirmo mēnesi Ls 100,—, bet par otro un
iicso mēnešiem, ā Ls 120,— un bez tam brīvs dzīvoklis. Tāil;i kārtā — kā pareizi aizrāda nodokļu departaments savā kas.icijas sūdzībā — līgumā minētā summa Ls 340,— ir nevis
I мша visa summa, bet gan tikai līguma snmmas minimums,
к и т iespējams noteikt Tā kā līgumā minētā brīv) dzīvokļa
м-rtība naudā nav noteikta, tad viss līgums uzskatāms par
li". umu uz nenoteiktu summu, kādēl tas, pēc pareizām noūoklu departamenta domām, bija apmaksājams ar zīrnognodevu
ttevis pēc 44. p. 2. pkta, bet gan pēc 13. p. 4. pkta un 29. p.
(sal. Sen. CKD. spried. 1934. g. Nr. 511).
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 553, Kupča pr. 1. pr. Engels.)

22.
Uz sabiedrības līguma pamata praviiieki vienojušies
blinkt kopā bajķus zāģēt, pie karn prasītājs uznēmumā pietlalās ar savu gateri, bet atbildētājs ar savu lokomobili, pie
kam katram jāgādā par strādniekicm pie savām mašīnām kā
IM |i;ir cllu. Tā tad, pretēji Nodoklu departamenta domām,
i>i .ivnieku sabiedrības līgumā gan noteikts dalības kapitāls,
luini katrs no koīitrahentiem ņem dalību uznēmumā, kādēl
ii.iv pafnata piemērot konkrētā gadījirmā Rīk. par zimognod.
р., k;is atliccināms tikai uz gadījumicm, ja sabiedrības II-

iK. par zimosnoa.

gumā kapitāls nav noteikts, bet norādīts, ka sabiediribas dalībniekiem uz sabiedrlbas lietu pārziņa pieprasījumu jfipiegādā
līdzckļi uznēmuma vcšanai vai dalības kapitāla pavairošanai;
tada norādījuma csamību konkrēta gadījumā Nodokiu departaments pat neapgalvo. Ņemot vērā, ka līgumā kontrahcntu
dalības kapitāla vārtība naudā nav noteikta, Apgabaltiesa pareizi to atzinusi par llgumu uz nenoteiktti summu un tādēļ arī
atzinusi to par apmaksājamu ar zīmognodevu pēc Rīk. par zīmognod. 13. p. 4. pktu.
(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 512, Dadzīša pr .1. pr. Prudants.)

44.

Apgabaltiesa ir atrādusi, ka runä stāvošais dokuments,
par kuru sūdzētājam uzlikts zīmogsods Ls 155, apmērā no dokumienta summas Ls 15.500,—, ir maksas aprēķiiis par izpildāraiem darbiem Šr. jaunbūvei un ir ticis no Šr. akceptēts. Tādā
kārtā Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka dokuments
ir padots zimognodevas apmaksai. Sūdzētājs gan aizrāda, ka
Rīk. par zīmognodevu 45. р., pēc kura likmes tiesa aprēķinājusi desmitkārtīgu zīmogsodu, neparedz maksas aprēkinus.
īstenībā maksas aprēķins par izpildāmiem darbiemi apmaksājams pēc Rīk. par zīmogn. 44. p. 7. pkt. ar likmi 2 sant. par
katriem Ls 10,— (1 santima vietā, kā to aprēķinājusi tiesa),
bet šāda tiesas pielaistā nepareizība nenāk par labu sūdzētājam un neattaisno viņa kasācijas sūdzību.
(1934. g. 22. febr. spr .Nr. 536, Braunfelda 1.)
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р1б. g. 3. julija lik. par tirdzn. un rupniecibas uzņemumu
pāreju.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu
pamata konstatējusi: а) ка prasītājs uz strīdus vekseļiem, kas
по sākuma bijuši parakstīti tikai no Jāua В., uzņēmoma spiefiogu piespiedis pēc tam, kad uzņēmums no J. B. un P. P. pār|5jis Pētera B. īpašumā un b) ka prasītājs esot arī bijis klāt
pic uzņēmuma kreditoru saraksta sastādīšanas, kad uznēmums
pārdot Pēterim В., um neesot cēlis kaut kādus iebildumus pret
lo, ka viņa prasījumi netiekot ievesti uzņēmuma kreditoru sai;ikstā. No šiem konstatējumiem Tiesu Palāta taisījusi slēdzieiiii, ka strīdus parāds pēc vekseliem esot Jāna В. personīgs paffids, par kuru neatbildot jaunais uzņēmuma ieguvējs. Nākot
Die sāda slēdziena, Tiesu Palāta tomēr nemaz uav ņēmusi Ve
ra, ka uzuemuma spiedoga trūkums uz veksela, ja to ir parakniis uzņēmuma (sabiedrības) pilns biedrs, pats par sevi nenodlbina, ka parāds pēc vekseļa būtu uzskatāms par pilna biedra
i'« isonTffu parādu, jo sabiedrības pilns (atklāts) biedrs .ar savu
и« Tsonīgu parakstu vien var saistīt sabiedrību kā tādu. Tāpat
I lcsu Palāta, noskaidrojot jautājumiu par toi, vai strīdus parāds
и u/.skatāms par Jāņa B. personīgu parādu vai uzņēmuma pai.nlii, nav nemaz apsvērusi Нес. L. liecību, kurš apliecinājis,
s;n.iemto naudu no prasītāja, kā skaidrā naudā, tā arī pēc
dnuidzibas veksela Jānis B. izlietojis uzrjērmima vajadztbām,
. arl norāda, ka parāds nav Jāņa B. personīgs parāds. Bez
tu in Tiesu Palāta nav aii ņērmisi vērā 1916. g. 3. jūlija likuma
IMI tirdzn. un rūpn. uzņēmiuna pāreju 3. p. (in fine), kur aizrādlls, ка к a t r s u z ņ ē m u m a a t s a v i n ā t ā - j a parāds
■ .iubii gadījumā uzskatāms par uzpemunna parādu.
i

Tāpat dibinot savus lēdzienu, ka strīdus parāds ir Jāņa
pcrsonīgs parāds, uz to, ka prasītājs, būdams klāt pie uz-

1916. Ä. 3. jīīlija lik. раг
tirdzniec. im rupniecib.
uztiēmumu pāreju.
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ņēmuma pārdošanas un kreditoru saraksta sastādīšanas, neesot cēlis kaut kādus iebildumus pret to, ka viņa pretenzijas
netiek ievestas kreditoru sarakstā, Tiesu Palāta tomēr savā
spriedumā nav tuvāk paskaidrojusi, kādēl tad īsti prasītājam
bija jācel iebildumi un kāpēc šo iebildumu necelšanas gadījuma
prasītājs būtu zaudejis savas tieslbas, io saskaņā ar 1916. g.
3. jīilija lik. 13. p. prasītājs savas tiesības vērst piedziņu pret
jauno uzoēmuma īpašnieku nezaudē, ja arī vina preteriÄija nav
ievesta uzņēmuma kreditoru sarakstā.
(1934. g. 25. janv. / 23. febr. spr. Nr. 31, Rodmaaa pr. 1. pr. atkl.
sab.: „J. Baumaņa un P . Pētersona tūbirju rūpniecība".)

Notariata nolikums.
340.

Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Marijas Gr. sūdzību
par Tukuma-Talsu zemes grāmatu nodalas priekšnieka 1932.
4. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīts Marijas Gr. lugums
nostiprināt vinas īpašuma tiesības uz Tukuma immobili, hip.
Nr. 387, pēc Babas B. likumīgā spēkā gājušā testāmenta. Ze
il us grāmatu nodalas priekšnieks šo līīgumu atstājis bez ieVēribas, konstatējot, ka pēc zemes grāmatas par immobila
ip;isnieku skaitās Ermanis B. un ka lūdzēja nav piestādījusi
i'iciTidījumus par to, ka Baba В., kura lūdzējai minēto immo
bil i novēlējusi, būtu uzskatāma par Ermaņa В. ticsību ņēmēju.
.nlos lietas apstākļos Marijas Gr. līīgums nebija ievērojams
•..iskaņā ar Notār. nolik. 340. p. 1. pktu un tādēl jāatzīst par
p.neizu, ka zemes grāmatu nodaļas priekšnieka, tā arī Apgal>;iItiesas rīcību šajā lietā. Nepareizi kasācijas sūdzības ieiniedzēja aizrāda, ka visi vajadzīgie pierādijumi būtu redzami
in) Babas B. apstiprinātā testāmenta, jo, pretēji lūdzējas apilvojumam, ar Apgabaltiesas uzrakstu uz testāmenta- nebūt
п.iv konstatēts, ka Baba В. būtu Ermaņa В. bezbērnu. atraitne
мм uiiiversālmantiniece. un ka tādēļ taisni vipa būtu bijusi minCtā immübila īpašniece. Par šādu perādījumu, protams, nav
stams tas fakts, ka nodoklu departaments, aprēkinot mantojuma nodokli, uzskatījis Babu B. par immobila īpašnieci.
Pievestam uzskatam nerunā pretim lūdzējas citētie Kr.
■ и. CKD. spriedumi, kuros tikai izteikts, ka saskaņā ar Notar.
IM ilik. 354. p. 4. pktu zcmes grāmatu nod. priekšniekam jāpārliei . par (o, ka aktos un dokumentos, uz kuriem pamatots līīnis i/dant korr'obnrāciju, nav nekā achn redzot pretlikumīga
(I'HII. g, Nr. s) im ka mantinieks var piestādīt visādus pierādī-
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jumus, kādus likums atzlst par p i e t i e k o š i e m mantiniek
vai viņa priekšgājēja īpašuma tiesfbu apliecināšanai (1895. g.
Nr. 22, 1896. g. Nr. 116). Konkrētā gadījumā šādi p i e t i e к о š
pierādījumi no lūdzējas nav iesniegti. Līīdzējas citētā sprie
dumā 1880. g. Nr. 56 Senats, atzīstot, ka testāments pieder pi
korroborācijas aktiem, tomēr izgājis no tā, ka testātors rīko
jies par mantu, kura zemes grāmatās skaitījās uz viņa vārda.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 617, Grīnvalds 1.)
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Dažadi dzclzcelu noteikumi.
Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka sūtījums pienācis ledus
vagonā по ārzemēm, un ka preču zīmē ir atzīme, ka vagons
ar ledu nav apgāidājams. Šāda konstatējuma pareizību atbildētāja nenoliedz, bet vienīgi apgalvo, ka по maksas par ledus
vagonu lietošanu ir atsvabināti sūtījumi vienīgi tad, ja vagonu
apgādā ar ledu preču īpašnieks pats uz sava rēķina, un par to
taisa atzlmi preču zīmē. Atbildētaja savos paskaidrojumos
tomēr neņem vērā, ka Apgabaltiesa savu slēdzienu par prasības apmierināšanu dibina taisni uz pašas atbildētājas izdoto
rīkojumu Nr. 122 по 1931. g. 9. aprīla (Dz. Vēstn. Nr. 148 —
31. g.), saskanā ar kuru ledus vagona lietošanas maksa nav
ņemama, ja sūtījums pienācis ledus vagonā по ārzemēm un sūtītājs preču zīmē ierakstījis atzīmi, ka vagons ar ledu nav apgādājams. Atbildētāja arī kasācijas sūdzībā neapstrīd šī rīkojuma spēku un saistošo nozīmi priekš atbildētājas, un, tādā
kārtā Apgabaltiesa, konstatējot, ka šai gadījumā sūtījums taisni
atbilst rīkojuma nosacījumiem, zem kādiem ledus vagona lietošanas maksa nav ņemama, pareizi nākusi pie prasību apmierinoša slēdziena,
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 631, Kooperātīvās tranzitbankas pr. 1. pr.
Latv. Dzelzcelu virsvaldi.)

Likums par darba laiku.
1.

No tā viedokla, ka Röpniec. darba likumu un Lik. par
darba laiku noteikumiem piemīt publiski-tiesisku normu raksturs, vēl neizriet, ka noteikumu par 2 nedēlu ieprickšējas uz-teikšanas laiku darbinieks ar līgimiu nevaretu grozft sev par
labu ar lielāku uzteikšanas termiņu, kaut arī zem nosacījnmiem, kurus viņš savukārt apņemas pildīt. Pat pēc l ī g u m a
i z b e i g š a n ā s var arī pilnīgi no šīs tiesības atteikties, tāpat
kā no tiesības par virsstundām. Šādu viedokli nebūt ncaizskar prasītāja citētie Senāta CKD. spriedumi Nr. 118 — 26. g.
un Nr. 199 — 26. g.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 68, Excela pr. 1. pr. akc. sab. „Korona".)

17.

"

Atbildētāja iebildums, ka prasltājas virsstundu darbs
sestdienās un pie inventīiras uzņemšaiias ticis kompensēts ar
brīvlaiku citās dienās, nebija ievērojams jau tādēl, ka šāds darbu iedalījums, ja tas faktiski an būtu pastāvējis, nebūtu atņēmis
prasītājas nostrādātam darbam scstdienās un pie inventūras
uznemšanas virsstundu darba raksturu, par kuru prasītājai pienācās paaugstināta atlīdzība (Scn. СКГ). spried. 1932. g. Nr.
734). Tādēl nekrīt svarā kasācijas sfidzibas iesniedzēja paskaidrojumi par to, it kā Tiesu Palāta esot pielaidusi nepareizu
oims probandi sadalīšanu partu starpä pie jautājuma noskaidrošanas, vai tāda kompensācija patiesībā notikusi.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 1123, Freibergs pr. 1. pr. Aizputes apriuķa kooperātīvu.)
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1922. g. 5. janv. noteik. par nekust. īpašumu atsavināšanu un
upgrūt. ar parādiem (L* kr. 3), resp. 1928. g. 6. jūn. lik. par ne
kust. mantas atsavināšanu (L. kr. 129).
Praisītājs savā iesūdzības rakstā paskaidrojis, ka 1925. g.
starp pravniekiem ticis noslēgts priekšlīgums par „S." māju
pārdošanu prasītājam. Pēc priekšlīguma prāvnieki vienojušics
Izgādāt Tieslietu ministrijas atlauju un tad noslēgt galīgo līgumu. Tagad atbildētājs, gribēdams no līguma atkāpties, atļaujas izprasīšanai savu piekrišanu liedzoties dot un vispār no
iTguma noslēgšanas izvairoties. Tādēļ prasītājs lūdzis Jelgavas
Apgabaltiesu, 1) piešķirt prasītājam bez atbildētāja piekrišanas
liesību izprasīt un saņemt Tieslietu ministrijas atļauju atsaviniit „S-" mājas un 2) uzlikt atbildētājam par picnākumu noslēgt
galīgu pirkšanas-pārdošanas līgumu uz „S." mājām pēc klātpieliktā projekta, bet šā pienākuma neizpildīšanas gadījumā
• il/.it līgumu par noslēgtu bez atbildētāja pickrišanas un viņa
parakstu atvietot ar tiesas uzrakstu.
Tiesu Palāta, atcelot Apgabaltiesas spriedumu, praslbu
utraidfjusi, starp citu, uz tā pamata, ka Tieslietu ministrs nav
devis atlauju māju atsavināšanai prasītājam.
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Kasācijas
lulzības iesniedzējs nenoliedz, ka māju atsavināšana vinam
bez Tieslietu ministrijas atļaujas pēc likuma nav pielaižama un
! в konkrētā gadījumā Tieslietu ministrija noraidījusi atbildēi.ii;i in.gumu deļ atļaujas došanas. Prasītājs tikai atrod, ka šim
Horaidošam lēmumam nevarot būt nozīmcs tādēļ, ka atbildēpretēji L. e. 1. 3168. р., pats panācis šādu lēmumu ar to, ka
I Iņš savü bcz prasītaja zii.ias iesniegtā lūguinā izteicis prasīl.ijain nepamatotus pärmetumus un tādā veidā pamudinājis
mlnistru prasīto atlauju nedot. Šim prasītāja aizradījumam
tomSr nav izšķirošas rjozīrnes, jo no tā varētu tikai taisīt slē-

1922. g. 5. jativ. not. par
nekust. īpas. atsav. im
apgrūt. ar parādiem.
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dzienu, ka ministra lēmums — ja tas panākts aprādītā celā —
varētu tikt revidēts un ministrs tādu atļauju vēl varētu dot.
Tomēr Tiesu Palātai bija jārēķinās ar to, ka sprieduma taisīšanas laikā šāda atlauja nebija dota un tādēļ prasību nevarēja
apmierināt (sal. Sen. CKD. spr. 1925. g. Nr. 50) jo vairāk tādēļ, ka pats prasltājs neapgalvo, ka v.iņš bīītu spēris kādus
konkretus soļus Tieslietu ministrijas lēmuma revidēšanai. Prasītāja apgalvojums, ka attiecīgs lēmurns bija jāiesniedz ministrijai atbildētājam к о р ā ar prasītaju, nesaskan nedz ar likumu (1922. g. 5. janv. noteik. 3. р., 1928. g. 6. jūn. lik, 3. p,), nedz
ar prāvnieku līgumu, kuros šāda līīguma k o p ī g a iesniegšana nav paredzēta. Otrā instancē prasītājs tikai apgaJvojis, ka
pēc Tieslietu ministrijas prakses lūgums par atlaujas izdošanu
jāiesniedz abām liguma slēdzēja pusēm. Atbildētājs šādu lūgumu jau iesniedzis, kādēl no paša prasītāja atkarājas arī no savas puses griezties pie ministrijas ar attiecīgu Iūgumu, ко vinš
tomēr nav darījis. Negroza stavokli arī prasītāja iesūdzības
petitum'a pirmais punkts, kurā viņš līīdz tiesu piešķirt viņam
tiesību i z p r a s ī t un s a ņ e m t Tieslietu ministrijas atļauju. Dēl atlaujas izprasīšanas prasītājam, ja jau teikts, nekāds
tiesas lēmums nav vajadzīgs, bet piešķirt viņam tieslbu tādu
atlauju s a ņ e m t . tiesa nevar, jo atļaujas došana atkarājas
vienīgi no Tieslietu ministra diskrēciouārās varas (sk. augšā
pievesto Senāta spricd.). Šādos lietas apstāklos Tiesu Palātai
bija pilnīgs pamats atraidīt prasību Tieslietu ministrijas atlau
jas trūkuma dēl.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 60, Kocera pr. 1. pr. Koceri.)
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915. g. 5. sept. noteik. par kooperativem sabiedr. un viņu savienībām (L. kr. 126).
Prasītājs bija icsnicdzis prasību pret atbildētāju, lūdzot
Btzīt, ka viņš neskaitās par atbildētājas biedru, un ka viņam
n;iv jāatbild par atbildētājas zaudējuimem. Atbildētāja, turpretim, uzskata prasītāju par savu biedru nu pieprasa no vina
l.s 1000,— - zaudējumu segšanai, desmitkārtīgas pajas summas
apmērā. Šo strīdu Apgabaltiesa ir izšķīrusi ar prasības noraiilišanu aiz tā iemesla: a) ka prasītājani ar savu prasību saska-.
I.KI ar Lik. par kooperātīvām s-bām 49. р. bija jāgriežas pie
i.is tiesas, kura nodibinājusi atbildētājas konkursu, b) ka, bez
l;i, prasība vispär nav uzskatāma par atzīšanas prasību, jo nav
pierādīta pietiekoša prasītaja intcrese šādai praslbai, с) ka, bez
l;i, prasītājs nav pierādījis savu apgaļvojumu, ka viņš n a v atbildētājas biedrs, un nav konkrēti uzrādījis ar kādu atbildētā|as grāmatu vinš domā pierādlt savu apgalvojumu, ka vrnš nav
biedrs.
Visi Apgabaltiesas noraidošā sprieduma pamatā liktie ap■ \ ērumi ir nepareizi. Vispinns, Apgabaltiesa ir pārpratusi Lik.
par kooperātīvām sabiedrībām 49. p. nozīmi. Senats jau ir
paskaidrojis (Sen. CKD. spried. Nr. 1084 — 30. g.), ka Lik.
par koop. s-bām 49. p. noteic tikai sevišķu privuēģiju konkurvaldei, kāda privilēģija piemērojama taisni tikai 49. p. aprādTtā gadījumā, im kooperātīvās s-bas konkursa valdei ir tieba, negriežoties pie 49. p. paredzētās kārtības, celt prasību
ii/ vispārēja pamata pēc Civ. proc. nol. 1. panta. Т о p a š u
var darīt arī biedri, un sevišķi tādas personas, kuru strīdus
pret kooperātīvo s-bu ncgrozās ap viņam pazinotā aprēķina
.ipstridēsanu 49. panta kārtībā, bet gTOzās ap sabiedrības tiesīIMI vispār uzskatīt šādas personas par saviem biedriem un
pieaicināt tās pie zaudējumu segšanas ar statūtos paredzēto

1919. g. 5. sept. not. par
kooperāt.sab. un vii.iu
savienfb. (L. kr. 126.).

biedru papildu atbildību. Tas vicn, ka prasītājs nav iesniedzis
49. p. parcdzēto pārsūdzību, neatņēma prasītājam tiesību celt
prasību uz vispārēja pamata (Sen. CKD. spr. Nr. 975 — 32. g.).
Atsakoties šādu strīdu izšķirt, un noraidot prasītāju i>ie 49. pantā paredzētās kārtības, Apgabaltiesa pārkāpj notcikumus par
civīltiesību strīdu izšķiršarru prasības kārtā. Bet tālākos apsvērumos Apgabaltiesa, tomēr, kā tas redzams no viņas sprie1
duma motīviem, faktiski ielaižas stndus izšķiršanā prasības
kārtībā, atraidot prasību, pirmkārt, prasības pamatā vajadzīgās likumlgās intereses nepierādīšanas dēļ pēc Civ. proc. nol.
3. р., otrkārt, prasītāja apgalvojumu nepierādīšanas dēļ. Abi
motīvi nav pietiekoši prasības noraidīšanai, un abos g-adījumos tiesa pielaidusi sava spriedumā kā motīvēšanas nepareizību, tā motlvēšanas nepilnību. Taisni pašas Apgrabaltiesas atsaukšanāS uz Lik. par kooperātīvām s-bām 49. р., kufš konkursa valdes pazioojuma neapstrldēsanas gadījumā neparedz kā
sankciju izpildraksta izdošanu pret biedriem (kāarīpret personām, kuras konkursa valde uzdod kā biedrus), varēja pārliecināt Apgabaltiesu, ka lieta negrozās ap vienkāršu saistības
nokārtošanas prasījumu, bet ap prasījumu ar ašu un noteiktu
sankciju, kura paralizēsanai prasītājam ir nepārprotama interese. Bet kas attiecas uz to apstākli, ka prasītājs nav pierādījis, ka viņš nebfitu atbildētājas biedrs, tad prasītājam vispār
tas nebija jāpierāda, bet gan atbildētājai, un jo vairāk šai gadījumā tiesai ncbija painata atsaukties uz neskaidrībām prasītāja pieprasījumā par atbildētājas grāmatu piestādīšanu, kad
pati atbildētāja pēdējā sēdē izteica gatavību piestādīt vajadzīgos pierādījumus tam apstāklim, ka prasītājs ir uzskatāms par
atbildētājas biedru. Tiesai taisni bija pienākums neskaidrības
novērst saskanā ar Civ. proc. nol. 271. p.
(1934. g. 23: febr. spr. Nr. 639, Bcrcnta pr. 1. pr. Vislatvijas lauksaimn. krā.i-aizdevu sab. „Zelta lats" konkursa masu,)
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1919. g. 2. febr. nk. par Ziemeļu Latvijas pilnvarnieku (Lik.
kr. 41).
Atstājot atklātu jautājumu par Dr. Valtera, ministru prezidenta vietā, izdotā nkojuma par Ziemeļ-Latvijas pilnvarnieku
(Uk. kr. 1919. g. Nr. 41) — spēku, jāatzīst, ka paša pilnvarnicka 1919. g. 10. jūlija rīkojums neatbilst pat minētam Dr. Valtera rīkojumam. Ar pilnvarnieka rīkojumu visas „vācu b r u nn i e c l b a s m u i ž a s Zicmcl-Latvijā tiek p i e s k a i t l t a s
I^atvijas zemes fondam pēc nosacījumiem par valsts kroņa
muižām, bet visas vācu tautības iedzīvotājiem piederošas privātas muižas tiek pārņemtas valsts rīcībā". Turpretim Dr.
Valtera rīkojumā nav ne vārda par to, ka pilnvarniekam būtu
ticsības konfiscēt bruņniecības muižas vai privātu personu
muižas pārņemt valsts rīcībā, un vēl mazāk tai paredzēts, ka
Bāda pēdējā rīcība būtu vēršama pret kādas noteiktas tautības iedzīvotājiem un pret bruņniecības muižu nomniekiem, atcclot nomas līgumus, izliekot nomnickus un atņemot viņam in\ i utāru un ražu. It sevišķi pilnvarnieka rīcība nav attaisnoi-inia ar Dr. Valtera Rīkojnma II. d. 1. p.,, pēc kura pilnvarniekam, s a z i ņ ā а г к а г а р г i е к š n i е с ī b u, tiesība, gādāt par mieru, kārtību un pilkoņu p e r s о n a s un m a n t a s
n e a i z s k a r a m ī b u un, i z p i 1 d о t II d. m i n ē t о s p i enakumus
izdot attiecīg-us rīkojunrus iekšējas apsardzības
lletās (111 2. р.). Taisni uz šī panta pamata pilnvarniekam nebija ticsības uzlikt, it kā represijas veidā, pat nevainī^ām perBonām koufiskācijas sodu. Gluži oträdi, pilnvarnieka uzdevums
l MĪ;I pilsoņus un to mantu n e a i z s к ā r t un katirā ziijā attic>-i'.'.iis rīkojumus izdot t i k a i s a z i ņ ā ar k a r a p r i e k š n i c c ī b u . Paša rīkojurnā pat nav aizrādījuma, ka pilnvarnleks bīltu iepriekš sazinājies ar kara priekšniecību. Bez tā,
iretēji rīkojumam. „vācu bruņniecība" nemaz nav bijusi, bct

1919. g.2. febr. rīk. par
Ziemeiu Latvijas pilnv.
(Lik. kr. 4L).
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gan pastäveja Kurzemes, Piltenes un Vidzcmes brunniecibas.
Pat ja, ka teikts rīkojuma, „Kurzemes fronte" butu notikusi 110devlba im tai butu vaiflīga kāda brunnieeiba, tad par to nebūtu
ar muižu konfiskāciju södäma taisni V i d z e i n e s brunnieclba, jo nekāda solidāra atbildība starp atsevišķām brunniecībāin
nepastāveja. Nav arī atbildētāja pat mēģinājusi pierādīt, ka
prasītājs maz piederējis pie Vidzemes bruņniecības vai būtu
piederējis pie „landesvēra". Ar to tad pilnīgi atkrīt pamats
pašam pilnvarnieka rīkojumam un šī rlkojuma piemērošanai
prasītājam. Pretēji atbildētājas domām, prasītāja izlikšana nav
attaisnojarna ar 1920. g. 30. janvara Pagaidu noteikumiem par
zemes lietošanu (V. V. 26. Nr.). Vispirms, Noteikumi zimējās
uz valsts p ā r z i 11
. ā pārņemtām muižām, kurpretim runā stāvošā muiža konfiscēta un pieskaitīta valsts muižārn. Otrkārt,
pec noteikumu 7. § Zemkopības ministrijai tiesība atcelt nomas
līg-umu t i к a i t a d , ja tā pazino par to nomniekam 3 mēnešus
p i r m s o i k o n o m i s k ā g:a,d,a b,e,i,g:,ā,m, tā tad katrā
ziņā a t s t ā j o t v i s u s a i m n i e c ī b u
neaizsk,ā,r,t,u
l ī d z o i k o n o m i s k ā g a d a b e i g ā m . Tā tad, ar minētiem Noteikumiem pilnvarnieka rīkojums nebūt nav atzīstams
par it ka ratihabētu. Tāpat, atbildētāja nevar sev par Iabu
atsaukties uz tais Noteikumos (6. §) pievestiem kr. 1916. g. 22.
oktöbra Noteikumiem par sekvestrētu nekust. mantu pārzināšanu un pārvaldīšanu (Kr. Lik. kr. 301. Nr. 2372. р.). Pec šo Kr.
Noteikumu 9. р. līgumi, kas noslēgti lidz sekvestra uzlikšanai,
i r i z p i 1 d ā m i, ja vien sekvestrējošas personas vai iestādes ar ministrijas piekrišanu neuzteic līgumu 3 mēnešu laikā
но пек. mantas pārņemšanas. Beidzot, nevar atzīt, ka piln
varnieka rlcību apstiprinājis Agr. ref. lik. 1. d. 10. р., kas paredz, ka muižas, kas jau pārnemtas Zemkopības ministrijas rīcībā un ar šo Iikumu atsavinātas, nav atdodamas agrāko īpašnieku lietošanā. JRuriā stāvošā muiža taisni nav vienkārši pāri.icmta Zcmkoprbas ministrijas rīcībā, bet tikai konfiscēta it kā
soda veida. Bct par tādām muižām un par tādu, t. i. konfiskacijas, rīcību 10. p. nemaz ncrunā. Taisni otrādi, Ag;r. ref. lik.
1. d. savā 15. p. notcikti un pie tarn pirmo reizi, t. i. tikai uz
iiākotni, ex tunc, paredz, ka „a r š ī 1 i к u m a s p ē к ä n ā kš a n u " visi par atsavināto īpašumu noslēgtie rentes līgumj
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Latvijas bankas statuti.

Apgabaltiesa atrod, ka Ļatvijas bankas prasījumi ir pie
skaitami pie valsts prasījumiem, ar kuriem, kā pretprasījumiei
var kompensēt prasītājas prasību pret Zemkopības ministriju.ļ
Konstatējot, ka Latvijas bankai laikā, kad tika paziņots par
cesiju Zemkopības ministrijai, bija prasijumi pret akc. sab-bu
A. O. un Со ne mazākā summā, par kādu celta prasība, Apgabaltiesa ir atraidījusi prasību. Pretēji Apgabaltiesas domām,
по tā apstākļa, ka pēc statūtiem Latvijas banka ir valsts uznēmums un valsts -atbild par tās operācijām im drošību, un ka
bankas kapitāls jāpapildina по valsts lldzekliem, bet skaidra
pelna ieskaitāma valsts ieņēmumos, vēl neizriet, ka Latvijas
bankas prasijumi ir pieskaitami valsts prasfjumiem. No statūtu
noteikumiem jānāk taisni pie pretēja slēdziena, jo likums Lat
vijas baaikas prasījumus taisni atšķir по valsts prasījumiem,
nostādot tos priviliģētākā stāvoklī, nekā valsts. prasījumus (sta.-j
tūtu 10. pants). Uz to norāda arī prasītājas citētie punkti par,
Latvijas banku, kā uzņēmumu ar noteiktiem, no valsts riska
atšķirtiem kapitāliem, kurus nevar izlietot valsts izdevumu segšanai (statūtu 3. un б. р. р.). Latvijas banka gan ir netikai
valsts uzņēmums, bet arī valsts iestāde, tomēr Latvijas banka
nereprezentē valsti, kā pārējās centrālās iestādes valstī (Sen.
CKD. spried. Nr. 944 — 30. g.).
Tä tad, Latvijas banka nav
valsts fiska org:ans, bet ir no fiska atšļcirta juridiska persona,
kādēļ arī viņas prasījumi nav identificējami. Nākot pie pretējā
slēdziena, un dibinot uz tā prasību noraidošo slēdzienu, Apgabaltiesa ir pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepareizību.
(1934. g. 23. febr. Nr. 640, Rigas Kreditbankas akc. sab. pret Zemk.
min.)

Rigas biržas parašas.
11.
Nepamatoti kasācijas sūdzības iesniedzējs atrod, ka praBītāja neesot ievērojusi pašpalīdzīlbas pārdošanas noteikumus,
jo vina neesot paziņojusi atbildētājara par izsoles d i e n u.
Pat pielaižot, ka šie noteikumi, pretēji Tiesu Palātas domām,
konkrētā gadījumā bija piemērojami, tomēr jānāk pie slēdziena,
ka tie no prasītājas puses nav pārkāpti. Tirdzniecibā šai ziņā
l)astāvošie noteikmni prasa gan, lai pircējs paziņotu par savu
nolūku pardot nenoņemto preci pašpalīdzības pārdosanas ceļā
(sk. Cvingmana spried. kr. VIII sēj. Nr. 1631; sal. arī Rigas
biržas parašu II §), bet nemaz neuzstāda pārdevēja pienākumu
paziņot pircējam arī par noliktās izsoles dienu.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 89, Zemkop. min. pr. 1. pr. Berkoviču u. c.)

Kļudu izlabojums.
Lpp.

216
217
227
230
234
242
245
248
252
252
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260
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272
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10 no ар.
1
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99

99
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1 no augš.
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4
13
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3
6
10
augš.
11
aņ.
18
99

99

99

99
99

99

99

99

99

»5

99
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95

99

99

99

99

99

275

11

99

277

2

95

augš.
5»

lespiests

norādījumu
kurā mir
aizrādījusi
hašinām
rēgulātīvi

Jabut

nodarījumu
kurām ir
atraidijusi
mašinām
kurmilātīvi
1. (1.) .
luguma
par lietas
būtu atzīstams par
attiecīgo
jau ļjemta
prasltāja
konkrētizējās
darījumiem
līgumsodu
tam
šķiršanu

līguma
pa lietas
būtu par
atiecīgo
ja ņemta
prasīāja
konkrētizācijās
darījurneīm
zīmogsodu
tm
šķršanu
Pie tresām
p e r s o n ā m . . . ne. lieks
par iemaksām. • par iemaksām, likum
Likums. . .
apstrīdēšanu
apstiprināšanu

;

SATURS:

•

!•
Lpp.

Latvijas civīllikums
Vidzemes zemnieku likumi
Knrzemes zemnieku likumi .
I atgaleš clvillikums
Likums par telpu Iri
Civīlprocesa nolikums
Pagasttiesu lik.
Tirdzniecības procesa nolikums
I »ažādi tirdzn. tiesību jautājumi
k'ikojums par zīmognodevu
1916. g. 3. jūlija lik. par tirdzn. un rūpn. uznemumu pareju
Notariäta nolikums
I »ažādi dzelzceļu noteikumi
Likums par darba laiku
1 ,ik. par nekust. mantas atsavināšanu . . . . . . .
Noteik. par kooperātīvām sabiedr. un viņu savienībām .
Rīk. par Ziemeļu Latvijas pilnvarnieku . . . . . . .
Latvijas bankas statūti
Rigas biržas parašas . . .

283
296
297
299
301
303
312
313
314
317
319
32 L
323
324
325
327
329
332
333

īespieduma kļudas.
283. lpp. 11. rindā по apakšas iespiests Nr. 36, jābūt Nr. 63.
|ö7. lpp. 14. rin. no apakš. iesp. „apstrīd", jābūt „aizstāv".
lpp. 16. r. no apakš. iesp. „1298., 1299.", jābūt „1328., 1329.".
W9. lpp. 18. rind. no apakšas iespiests „(32.)", jabut „(22.)".
И). lpp. 1. rinda no augšas iespiests „82.", jabut „83.".
.ilO. lpp. 10. rindā no augšas iespiests „ar konkursa valdes", jābūt „ар konkursa valdes".
132. lpp. 2. rindā no apakšas iespiests „pret Zemk.", jäIMII „pr. 1. pr. Zemk.".
Qramatu spiest, kooper. „Gramatrüpnieks", Riga, Pils iela Nr. 14.

X sej 4. — 6. burtn.

Priekšmetu alfabētisks rādītājs.
А.
Abstrakts, vērtspapīrs 145,
actio cum condemnatione 271.
administrātīva tiesa 248.
adopcija 307, 312.
adoptējamais 307.
advokāts, zvērināts 177.
aģents 190, ceļojošais a. 190.
aizbildnis 145, 146, 174, 312, a. piekrišana 145, a. protests 174,
a. solidāras attiecības 175, vakāki a. 175.
aizbtlstamas personas intereses 174.
aizdambējums, upes 147.
aizdevums 187.
aizgādnība 167, a. par bezvēsts promesošu 299.
aizgādņa protests 146.
aizliegums 160, namsaimnieka a. 301.
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akcionārs 196.
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oficiāla a. atspēkošana 180.
alga 154, 317.
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stāmenta 225, a. prasība 305.
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apdrošināšana 162, a. līgums 162, 227, a. sabiedrība 275.
apellācijas sūdzība 177.
apgalvoļums, parta 152.
apkurināšanas nauda 172, a. sezona 172.
apliecības izdošana 179, pagaidu a. 196,
apliecināšana, paraksta 177.
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apmers, alimentu 215, prasības а. 162.
apreķins 327, maksas а. 318.
apsargāšana 162.
apsardzībaslieta 312.
apslēptie trukumi 295.
apstākli, saimnieciskie 192.
apstrīdēšana, darījumu iebildumu ceļā 277.
apturēšana, izsoles lietas 184, lietas gaitas a. 181, 247.
apzīmējums, laika 221.
apžēlošana 216.
arests 232, 306.
arlaulības bērns 225, 226, 283, 312, ā. tēvs 312.
ārpus konkursa 197, 308, 310.
ārstešana 145.
ārsts 145.
ārzemju tiesu spriedumu spēks 270.
atbildība, solidāra 234, 239.
atcelšana, izsoles 183, 251, līguma a._291, nomas līguma a. 293
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atlīdzība, virsstundu 324, virsstundu a. uz līguma pamata 266,
atlikšanas iemesls 303, lietas а. 303.
atsauksme, nepareiza 306.
atsaukšana, pilnvaras 236.
atsavināšanas akts 153, a. atļauja 325, a. lieta 181.
atsevišķa lieta 178.
atspēkošana, oficiāla akta 180.
atsvabināšana no apcietinājuma 313.
atteikšanās по tiesībām 164.
attiecības, hgumiskas 242, vekselu a. 189.
atvaļinājums 154, 264.
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atzīmes dzēšana 180, maksātnespejības a. 197.
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atzlšanās 246.
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B.
Balstiesības 252.
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dalībnieks 246, 312, 1. gaitas apturēšana 181, 247, 1. izbeigšana 157, 179, izdalīšana atsevišķa 1. 178, naudas sadališanasl. 309, nepiekritība 1. 299, prejudiciala 1. 181, 248, 1.
vilcinašana 247, 304.
lietisks nodrošinājums 232, 1. tiesības 148, 153, 186, 194.
lifts 173._
līgumiskas attiecības 242.
līgums, akcepta kredita atklašanas 188, 1. atcelšana_ 291, apdrošināšanas 162, 227, darba uzņēmuma 1. 238, davinajuma
1. 221, dienesta 1. 265, fiktīvs 1. 219, 290, 1. forma 221, galīgs
1. 325, galvenais 1. 261, kalpotāju 1. 235, 307, 317, komisijas 1. 237, kondlcijas 1. 238, kreditatklašanas 1. 189, 1. kvalifikācija 233, 1. mērķis 291, miera 1. 153, 157, 158, 225, 226,
mūža uztura 1. 233, nomas 1. 146, 233, 293, 330, pakalpojuma 1. 235, personiska darba 1.182, pirkuma 1. 159, 220, 221,
222, 261, rentes 1. 331, sabiedrlbas 1. 317,1. termiņš 295,1. uz
nenoteiktu summu 260, 317, 318.
līgumsods 260, 287, prasības par 1. iesniegšanu 261.
llkumīga interese 328.
likvidācija, sabiedrības 254.
litis pendentis exceptio 201.
lopu ganīšana 234.
.
i
M.
"4

-

Maiņa, īpašnieka 153.
māklers 190, biržas m. 315.
maksas aprēķins 318, īres m. 309, nomas m. 293.
maksājuma pieņemšana 163, spaidu m. 187.
maksātnespēja 308, faktiska m. 239, nelaimīga m. 192, m. tirdzniecībā 192.
maksātnespējības atzīme 197.
maksātnespējīgais parādnieks 243, 313, m. parādnieka apcietināšana 192, m. parādnieka ļaunprātība 192, m. parādnieks
tirdzniecībā 255.
malka 263.
mandāts, inkaso 190.
manta, ķermeniska 154, laulāto m. kopība 195, kustama m. 310
nekustama m. 153, 194.
mantība, jūras 275, sauszemes m. 275.
mantinieks 150, 167, necienīgais m. 216.
mantojuma atklāšana 167, 186, m. dalīšana 156, m. nodoklis
194, 321, m. pārēja 298, m. sastāvs 186, 194.
mantošanas necienība 216.
masa, konkursa 242.
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materiāli-tiesiskais pamats 145.
mazturības tieslbas 307.
mērķis, līguma 291.
m!era llgums 153, 157, 158, 225, 226.
miesīgi sakari 283.
ministva lēmums 325.
mirušais, atzišana par m. 300.
motīvi 291, šķīrejtiiesas sprieduma m. 306.
muižas, brutinieclbas 329, valsts m. 329, m. zeme 297.
Mussvorschrift 183.
mutiska sacīkste 176.
mūža uztura līgums 233.
N.
Namīpašnieka izvēles tieslbas 170, 171.
namīpašnieka aizliegums 301.
nasta, picradīšanas 152, 292, 324.
nauda, apkurinašanas 172, atkāpšanas n. 228, dalības n. 187,
253, deponēta n. 155, īres n. 154, 215, 309, paju n. 252, n.
sadalīšanas lieta 309, n. summas aizturešana 154.
nav kasācijas kārtlbā pārbaudāmas 152, 163, 171, 190, 193, 200,
215, 223, 233, 236, 239, 253, 257, 258, 265, 267, 273, 284,
290, 292, 306, 307, 316.
neapstrīdeti fakti 152.
neatļauta darbība 292, n. spēle 314.
neatņemama dala 297.
neatsavinama dala 297.
necienība, mantošanas 216.
necienīffais mantinieks 216.
neeksistējuša persona 178.
nekustama īpašuma nodoklis 242.
nekustama manta L53, 194.
nelaimes gadījums 210, 224.
nelaimīga maksātnespēja 192.
ncnoucrata prece 333.
ncnotcikta liccība 304, n. līguma summa 260, 317, 318.
neparciza atsauksme 306.
nepareizības, izsludinnšanas n. 185, izsoles noturēšanas n. 185.
ncpāiiiecinoša liecība 304.
ncpiccicšamie izdcvumi 285.
nepickritība, lictas 299.
nepilnīgadīgais 145.
ncspēja, darba 258.
neticamlba, liecības 175.
netikumība 228.
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neuzmanība 225, rupja n. 258, strādnieka n, 257,
neuzmanīga rīciba 210.
nodala, dzimtssarakstu 271,
nodevas, tiesas 179.
nodevība 320.
nodokli 146, 278, mantojuma n. 194, 321, nekustama īpašuma
n. 242.
nodrošinajums, lietisks 232.
■■ ■
nodrošināšanas veids, prasības 181.
noguldījums 187, biedra n. 254.
-.-- noilgums 159, 160, 161, 167, 227, 246, n. termiņu pagarināšana
227, n. termiņa saīsināšana 227, valdīšanas n. 299.
nokavējums 162, 231, 292, 294.
nolaidiba 210, kreditora n. 164.
noliktava 263.
nomas līgums 146, 233, 293, 330, n. līguma atcelšana 293, p.
līguma pareja 293, n. maksa 293.
nomaksa, pirkums uz n. 230.
nomnieks 234.
noraidījums 212, 245, 246, 247.
noraksta izsniegšana 178.
norēķināšanās, galīgā 152.
norēķins, galīgs 172.
norma, publiska 227.
normēšana, īres naudas 301.
nosacījums, rezolūtīvs 230, suspensīvs n. 230, 293.
notariāls akts 177.
noteikumi, kopdzīves 301, vispārējie ugunsapdrošināšanas n.
227.
:
• novadīšana, udens 147.
novērtējuma summa 185, ziņojums par immobila n. 183, saistības n. 260.
nozīme, dokumenta 290.
O.
Obligācija 188, 310.
obligatoriskas tiesības 287, 310.
ogļu padevējs 266.
oficiāla akta atspēkošana 180.
ordre public 271.
otra izsole 281.
P.
Pactum reservati domini 229.
padevējs, ogļu 266.

padome, skolu 204.
pagaidu_apliecība 196, p. darbinieks 279.
pagarinašana, noilguma termina 227.
pagasttiesa 177.
pagasta valde 177, 278.
paja 327, р. паи da 252.
pakalpojuma llgums 235.
pamats, materiāli-ticsiskais 145, praslbas p. 49, prasības р.
grozlšana 200.
pamešana, prasības 299.
pants 160.
papildinājums, avansa 314.
parādnieks 155, 310, galvenais p. 165, 239, maksātnespējīgais
p. 243, 313, maksātnespējīgais p. tirdzniecībā 255.
parāds 255, personīgs p. 319, uzņēmuma p. 319.
parādzīmc 145.
parakstītājs 151.
parakstīšana, rezolūcijas 176._
paraksts 151, 152, p. apliecināšana 177, p. viltojums 308.
paraša 295.
paraugs 293.
pārbaudāms, nav kasācijas kārtībā: 152, 163, 165, 171, 19"
193, 200, 215, 223, 233, 236, 239, 253, 257, 258, 265, 26
273, 284, 290, 292, 306, 307, 316.,
parbaude 293.
pārbaudīšana, pretenziju 244.
pārdevēja risks 293.
pardošanas cena 238, pašpalīdzības p. 314, 333.
pareja, mantojuma 298, nomas liguma p. 293.
pārstāvis 190.
pārsūdzēšana, lēmuma par lietas gaitas apturēšanti 247.
parta apgalvojums 152, p. debates 305, p. spēja 212.
pasūtijums 295.
pašpalīdzības pārdošana 314, 333.
pašvaldlba 207.
patiesavajadzība 171.
patstāvīga prasība 178.
paturēšanas tiesības 183.
pavēste lieciniekam 303.
pēcnācējs, ticsību 285.
pcnsija 174, 257.
persona, juridiska 212, 332, nccksistējnša p. 178, trcša p. 178,
246, uzticības p. 220, 264, vainīga p. 234.
personfgs krcditors 198, p. parads 319, p. saistība 148.
pcrsoniska darba līgums 182.
piedzirja, krcditora 198.
piedzinējs 183, 209.
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piedzītās summas izmaksa 309.
piekrišana, aizbildua 145, p. klusu ciešot 289.
pīekritības grozīšana 305, p. īres valdei 216, p. strīds 248.
piemērošana, zemes tiesību 297.
pieuemšana, darbu 295, maksajuma p. 163.
pierādījuras 321, jauns p. 175, 176, p. piestadīšana 305.
pieradīšanas nasta 152, 292, 324, p. spēks 218, vekseļa samaksas p. 267.
piestādīšana, pieradījumu 305.
pieteikšana, pretenziju 243.
pilngadlba 283, 296.
pilns biedrs 319.
pilnsapulces lēmums, 187, 252, p. lemuma atcelšana 248, p. lemuma speks 187, pilnvara 150, 177, 217, 221, 295, 300, p.
anullcšana 295, p_. atsaukšana 236, p. iesniegšana otra instancē 177, speciāla p. 221.
pilnvarnieks 177.
pilnvarojums 190, 217, p. trukums 177.
pircējs 333.
pirkums, galīgs 293, p. ligums 159, 220, 221, 222, 261, p. sum
ma 230, 291, р. uz nomaksu 230.
pirmā izsole 251.
plāns 207.
polise 220.
prasība, alimentu 305, pr. apmers 162, pr. atzīšana 304, pr. iormulējums 147, pr. iesniegšana par līgumsodu 261, intervencijas pr. 231, izpildīšanas pr. 271, juras pr. 275, pr. kartība 209, 277, pr. nodrošināšanas veids 181, pr. pamats 149,
pr. pamata grozīšana 200, pr. pamešana 299, pr. skaldīšana 305, pr. summa 305, pr. vērsta uz juridisku attiecību
radlšanu 271, vindikācijas pr. 161.
prasījums, priekšrocību baudošie 310, pr. priekštiesība 276, savstarpējie pr. 159, valsts pr. 332.
pu'ce 189, 316, nenoņcmta pr. 333, pr. zīme 323.
prejudičiāla lieta 181, 248.
emija 162, 227.
prcteja puse 176, pr. puses izsaukšana 181.
inctcnzija 309, 310, 320, pr. pārbaudīšana 244, pr. pieteikšana
243, pr. priekšrocību baudošas 185, 251.
pretprasība 249.
pretpretenzija 249.
pi ezentācija 165.
prezumcija 151, 287.
pi iekšlīgums 194, 325.
in ifkšmantiniuks 217.
prlekšmets, deponējuma 155.
p ulsMmibii baudošie prasijumi 310, pr. baudošās prctenzijas
L85, 251.
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priekšsēdētāja rīcība 176.
priekštiesības, prasījumu 276.
princips, teritoriālais 273.
Projekts, pagaidu apliecības 196.
proklāma 186.
promesošais, bezvēsts 167, 299.
protests, aizbildna 174, pr. aizgādņa 146.
publikācija 167.
publiskais ceļš 207, p. norma 227.
puse, pretēja 176, pretējas p. izsaukšana 18L
R.
Radinieks 300, r. kā liecinieks 304.
raksts, galvojuma 164.
ramburss 188, r. banka 188.
ratihabīcija 217, 294.
reala dala 215.
reālnasta 160, 287.
Rechtsgestaltungsklage 271.
rēders, kuģa 275.
remonti 284.
rentes līgums 331.
represija 329.
res extra commercium 234, r. judicata 149, 200, 249.
retentio Gordiana 287, 310.
rezolucijas parakstīšana 176.
rezolntīva dala, spriednma 291, r. nosacījums 230.
rīcība, konkludenta 172, 190, neuzmanīga r. 210, priekšsēdētāja r. 176.
risks 155, 163, 223, 288, pārdevēja r. 293.
robežas 285.
robcžstrīds 161.
rokas kīla 188.
rupja ncuzmanība 258.
rūpniecības zīme 255.
S.
Sabiedriba 319, apdrošināšanas s. 275, s. līgums 317, s. likvidācija 254.
sabiedriska kārtība 271.
sacīkste, mutiska 176.
sadalīšanas lieta, naudas 309.
saimniece 235.
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saimnieciskie apstākļi 192.
saīsināšana, noilguma termiņa 227.
Saistība 154, 155, s. novērtēšana 260, personīga s. 148.
sakari, miesīgi 283.
Saldo 189.
samaksa 152, s. pec vekseļa 292, vekseļa s. pieradīšana 267.
Sankcijas 183.
saraksts, kreditoru 319.
sastāvs, mantojums 186, 194.
satiksmes tīkls, dzelzceļa 262.
sauszemes mantība 275.
Savstarpēji prasījumi 159.
Scheingeschäft 219, 291.
sckvestrs 330.
ServitutS 148, 160.
Sezona, apkurinašana 172.
Simulēts darījums 291.
skaldīšana, prasibas 305.
skolas gadi 283, sk. padome 204, sk. uzturētājs 204, sk. valde 204.
kolotaja atlaišana 204.
ledziens, tiesas 152.
lēgšana, veikāla 264.
slimība 258.
sludinājums, izsoles 180, kjūdas sl-a 185, teksts 250, sl. terminš 244.
Bods 306, 330.
lidara atbildiba 234, 239, aizbildņu s. attiecības 175.
Soll Vorschrift 183.
л ilvendi causa 232.
Bpaidu maksājums 187.
Bpeciāla pilnvara 221.
Jpeciālists 203.
Bpēja, partu 212.
jpēks, ārzemju tiesu spriedumu 270, sp-ā neesoša izsole 184,
pieradīšanas sp. 218, pilnsapulces lēmuma sp. 187, sprieduma sp. 151, 200, 244, 249, testāmenta sp. 151.
ipēle, neatļauta 314.
j/riedumu, arzemju tiesu, spēks 270, galīgs spr. 247, grozīŠana
spr. 176, spr. izpildīšana 308, krīminaltiesas spr. 216, spr.
rezolutīva dala 291, spr. spēks 151, 200, 244, 249, šķīrējtiesas spr. motivi 306, ticsas spr. 153, spr. vesturiska daļa 183.
tarpnieks 191.
itūti 187, 206.
idnieka īiciizinanība 257.
Itrids par cīvtltieslbām 248, 275, str. par robežarn 161, piekritības str. 248.

subjekti, iznomāšanas ticsību 233.
subnomnieks 293.
sīīdzība, apellacijas 177, blakus s. 182, 247, 250, s. par izsoles n e parcizu izsludinašanu 250, s. uzraudzības kārtībā 247.
summa, hipotēku 185, līguma nenoteLkta s. 260, 317, 318, novērtējuma s. 185, pirkuma s. 230, 29t, prasības s. 305.
suspcnsīvs nosacijums 230, 293.
&

Šķīrejtiesas 305, šķ. klauzula 251,
šķiršana, laulības, Kricvijā 270.
štampa, uzņēmuma 319.
štata darbinieks 279.

T.
Taļsnīgs ieskats 215.
talakpilnvarojums 300.
tantjema 279.
tautība 330.
techniskās zinašanas 295.
teksts, sludinajuma 250.
telpu bojājumi 285, veikala t. 170.
territoriālais princips 273.
terminš 175, 184, biržas t. darījums_314, Iīguma t. 295, noilgiima t. pagarinašana 227 sludinājuma t. 244, uzteikšana
t. 324.
testāments 149, 156, 296, 297, 321, t. atcelšana 168, t. Iieciniek
168, 296, t. speks 151, t. trukumi 169, zemnieku t. 168.
testātors 149, 297.
tēvs 164, 283, ārlaulības t. 312,
ticība, īsta 146.
tiesa, administrātīva 248, t. izmeklēšana 306, t. izpildītajs 306,
308 L t. izpildītāja uzraksts 239, t. izpildītāja žurnāls 180,
t. lēmums 308, t. nodevas 179, t. sledziens 152, t. spriej
dums 153.
ticsāšanas izdevumi 178, 201, 305.
tiesības, aizturēšanas 154, 164. 308, 310, civīl t. 174, inkaso t.
190, īpašuma t. 153, 161, 186, 230, ķīlu t. 197, 310, lietiskas
t. 148, 153, 186, 194, mazturības t. 307, namīpašnieka izveles t. 170, 17h oblgātoriskas t. 287, 310, paturēSanai
t. 183, t. pecnacejs 285.
tīkls, dzelzcela satiksmcs 262.

nespejīgs paradnieks t-a 255, t. zīme 255.
lirdzniecisks darljums 255, t. ieradums 315.
lirgotava 162, 255.
transmisija 150.
trata 188.
treša persona 178, 246.
trotuārs 224.
Trödelvertrag 238.
trukumi, apsleptie 295, tormas tr. 15/, pilnvarojuma tr. 177,
testāmenta tr. 169.
U.
tJdcns novadīšana 147.
ugunsapdrošināšanas vispārējie noteikumi 227.
ugunsgrēks 262.
uiiiversālmantiiiicks 322.
iiniversālsukcesors 181.
upes aizdambejums 147.
nzaicinājums 186.
iiznemējs 224.
uztfemums 257, 317, u. parads 319, u. štamps 319, valsts u. 332.
n/.raksts, tiesu izpildītāja 239.
nzraudzības kartiba 240, sudzība u. kartība 247.
uzteikšana, atlaisana bez iepriekšejas u. 295, iepriekšcja u.
324, u. termiriš 324.
uzticības persona 22U, 264, u. vieta 202.
uzturēšana, vccāku 257.
uzLurētājs, skolas 204.
Uzturs 164, 258, 283, 305.
V.
\ adītājs, darbu 202.
vads, elektrības 210, v. īpašnieks 211.
vagons, ledus 323.
vaina _289.
v;iinigči persona 234.
\;iirākie aizbildņi 175.
vajadziba, patiesa 171.
valde, īrcs 216, konkursa v. 198, 243, 308, 310, pagasta v. 177,
278, skolu v. 204.
valdlšana 161, 216, v. noilgums 299.
• aldītājs 231.
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valsts darbmieks 174, v. iestäde 332, v. rauiža 328, v. pra
jums 332, v, uzņēmums 332.
vara 292, vecāku v. 312.
varbūtība 152.
vecäkie 164, ISO, v. uzturešana 257, v. vara 312.
veids, prasības nodrošinašanas 181.
veikals 162, vcikala grāmatas 189, v. IidzfpaŠnieks 316, v.
slēgšana 264, v. telpas 170.
vekselis 232, 292, 319, v. attiecības 189, v. galvinieks 268, v.
samaksa 292, v. samaksas pieradīšana 267.
Verpfründung:svertrag 233.
vērtspapīrs 166, abstrakts v. 145.
vēsturiska dala, sprieduma 183.
viegli aizdegošos viela 263.
viela, viegli aizdegošos 263.
vieta, darba 264, dzīves v. 167, 193, 303, 313, gultas v. 30
uzticības v. 202.
vilcināšana, lietas 247, 304.
viltojums, paraksta 308.
vindikacijas prasiba 161.
virsstundu atlidzība 324, v. athdzība uz Iīguma pamata 266,
v. darbs 324.
virsvalde, baznīcas 212.
virtuve 301.
vispārējie ugunsapdrošināšanas noteikumi 227.
Z.

Zaudējumi 45, 162, 209, 210, 224, 234, 242, 327.
zemes gramatas 153, 159, 285, 287, 321, muižas z. 297, z. tieslbu piemerosana 297, zemnieku z. 297.
zemnieku testāments 168, z. zeme 297.
zīme, rūpniecības 255, tirdzniccības z. 255, preču z. 323.
zīmognodeva 196, 221.
zīmogsods 196, 261, 317, 318.
zinašanas, tcchniskas 295.
ziuojums par immobila novērtējumu 183.
zirgs 158.
zvērināts advokāts 177.

Ž.
Žurnāls, tiesu izpildītāja 180.

j
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Likumu raditajs.
X s ē j . , b u r t n . № № 4 . — 6.
1921. g. 4. marta lik. par
administr. tiesām (L. kr. 59.)
23. — 249.
53. — 249.
59. — 248.
71. — 249.
74. — 248.
Agrār. ref. lik. — 222, 297.
1. daļa:
10. — 330.

13. — 148.
15. — 330.
26. — 331.
1916. g. 3. jim. lik. par to
darijumu
auuHēšanu, kurus parādnieks
noslēdzis kreditoriem
par
launu (Civ. proc. nol. VI
piel. 1932. g. izd.)
I. — 277.
f>. — 277.

1927. g. 1. jun. lik. par algotu darbinieku
apdrošināšanu
nelaimes
un
arodu slimības gadījumos (L.
kr. 91)
— 276.
— 275, 276.
I 17. — 174.
1903. g. 3. jun. noteik. par
JHlīdzību nel. gadījum. fabriku
n. t. t. darbin. (Kr. Lik. кор.
XI scj. 2. d., 1913. g. izdev.)
- 257, 258.
[922. g. 5. janv. noteik.

par nekust. mantas

atsavināšanu (L. kr.), resp.
1928. g. 6. jūn. lik. par ne
kust. mantas atsavinasanu
(L. kr. 129)
3. — 326.
1923. g. 29. maija lik. par
nekust mantas piespiedu
atsavināšanu valsts vai sab.
vajadzībām (L. kr. 59) - - 181.
Latvijas
bankas statūti (L. kr. 1923. g.
Nr. 65)
3. — 332.
6. — 332.
10. — 332.
64. — 279, 280.
Ev.-lut.
baznlcas lik. (Kr. Lik. кор. XI
s. 1. d.)
264. — 213.
1928. g. 14. aug. noteik.
par ev.-lut.
baznicas stävoklis (L. kr. 182)
1. — 212.
1923. g. 18. jūl. lik. par
biedrlbām, savienībām un polīt. organiz. (1. kr. 87).
2. — 249.
6. — 248.
25. — 248.
Rigas
biržas ieradumi
11. — 333.
68. — 191.
118. — 315.
1925. g. 10. febr. lik. par
zemes

1487. — 287, 310.
celiem (1. kr. 26)
2. — 207.
2006. — 297.
2064. — 296.
4. — 207.
.
5. — 207.
2065. — 168.
6. — 207.
2477.-- 149, 150, 151.
2478. — 151.
42. — 207.
2632. — 150.
Latgrales
Civillikums (Kr. Lik. кор. X s. 2801. — 169.
1. d.)
2847.--2877. — 216.
2847. — 216.
558. — 299.
2848. — 216, 217.
559. — 299.
2849. — 2166.
1242. — 167.
1244. — 167, 299, 300.
2937. — 223.
Latvijas
2939. — 172, 223, 289.
Civmik. (Viet. lik.кор. III d.)2942. — 151, 152.
2943. — 287, 288, 289, 290.
XII — 169.
XIII — 164.
2946. — 217, 218.
2951. — 218, 290, 291.
X X I X — 269, 273.
X X X I V — 195.
2952. — 218, 219, 220, 221,
291
165. — 215, 283.
ч
167. — 312.
2953. — 152.
2981. — 152, 153.
169. — 215.
199. — 164, 2S3.
2983. — 152.
3004. р. piez. — 186.
207. — 194.
354. — 145.
3015. — 153, 154.
3027. — 221.
355. — 145.
3041. — 221.
356. — 145.
3045. — 221.
440. — 145, 146.
3062. — 165.
577. — 285.
583. — 284, 285.
3168. — 325.
3274. — 164.
597.-622. — 297..
3284. — 235.
810. — 153.
3103. — 164.
812. — 285, 286, 287.
i
839. — 146.
3228. — 222.
3230. — 224.
929. — 215, 216.
3232. — 222, 223, 224.
1013. — 147.
3252. — 246.
1048. — 146, 147.
1050. — 146, 147.
3304. — 288.
3321. — 291, 292.
1055. — 147.
1264. — 147, 148,149.
3323. — 155.
1297. — 160.
3325. — 155.
3330. — 162, 163, 289.
1306. — 287.
.
3381. — 154.
1317. — 160.
3440. — 288.
1328. — 287.
3441. — 209, 288.
1329. — 287.
3444. — 235.
1387. — 188, 189.
3447. — 224, 225.
1484. — 189.

3488. — 220.
3490. — 4406.
3522. — 154, 155.
3536. — 166.
3537. — 234.
3539. — 292.
3593. — 156, 157.
3599. — 225, 226.
3602. — 225.
3603. — 225.
3606. — 226, 227.
3611. — 158, 159.
3618. — 227, 228.
3636. — 159, 160.
3637. — 161.
3723. — 228.
3724. — 228, 229.
3868. — 293.
3934. — 292, 293.
3938. — 293.
3942. — 229, 230, 231, 232.
3967. — 287.
3995. — 232. 233.
4029. — 233, 234.
4054. — 234, 235.
4063. — 242.
4064. — 242.
4084. — 284.
4116. — 293, 294.
4120. — 293, 294.
4126. — 293, 294.
4173. р. 1. piez. — 235.
4175. — 235.
4185. р. piez. — 224.
4186. — 294, 295.
41891. — 182, 307.
4192. sek. — 235.
•1192. р. piez. — 235.
4207. — 235.
19. _ з()7.
\227. — 224.
35. — 224.
!3б. — 224.
14. — 295.
1361. — 161, 162, 163.
1366. — 221.
s. _ 221.

4404. — 235, 236.
4406. — 295.
4419.—4422. — 239.
4419. — 236, 237, 238, 239.
4422. — 238, 239.
4423. — 164.
4429. — 146.
4449. — 163, 164.
4510. — 254.
4519. — 239.
4520. — 164.
4522. — 239.
4549. — 164.
4550. —_164, 165, 166.
Vacu
Civīllik. (BGB.)
225. — 228.
Civīlproc. nolik.
1914. g. red.
331 1 . — 305.
7761. — 305.
1932. £. izdev.:
1. (1.) — 174, 242, 248, 275, 327.
3. (1801.) — 328.
8. (6.) — 247.
10. (8.) — 182.
27. — (19.) — 174, 175, 243.
28. (21.) — 242, 243, 244, 245,
246.
52. (40.) — 54. (43.) — 248.
55. (431.) — 248.
90. (69.) — 246, 247, 248, 249.
96. (75.) — 3003.
102. (81.) — 152, 234.
104. (812.) — 303, 304.
106. (82\) — 175.
135. (102. — 304.
156. (113.) — 246.
157. (114.) — 304.
193. (1391.) — 175, 176.
196. (142.) — 267, 304, 307.
271. (175.) — 328.
336. (229.) — 341. (235.) - 248.
342. (237.) — 346. (241.) — 248.
350. (248.) — 177.
362. (2582.) — 178, 179.
373. (269.) — 182.

—
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377, (273.) — 304, 305.
1299. (U561.) — 185
380. (275.) — 178.
1316. (1880.) — 183.
444. (339.) — 206, 238, 288, ]324. (1180.) — 184, 185, 186.
1341. (1204.) — 184, 185. 250.
313
1
455. (Збб .) — 179, 180.
251.
463. (371.) — 180.
1387. (1273.) — 1395. (1281.) —
497. (409.) — 305, 306.
272.
498. (410.) — 180, 306.
1387. (1273.) — 270, 271.
532. (444.) — 173.
1393. (1279.) — 270, 271, 272.
557. (469.) — 218.
1396. р. pielik. (V piel.)
566. (478.) — 290.
5. (5.) — 308, 309.
654. (564.) — 182.
245.
8. (8.)
661. (571.) — 212, 247.
12. (12.) — 198.
715. (615.) — ISO, 181.
68. (1.) — 309.
724. (631. — 733. (640.) — 209. 79. (18.) — 243, 244.
731. (638.) — 306.
83. (22.) — 309, 310, 314.
732. (639.) — 306, 307.
85. (24.) — 198.
764. (664.) — 246, 247.
92. (31.) — 244.
782. (681.) — 181, 182.
96. (35.) — 244.
782. (681. — 793. (692.) — 181, 103. (42.) — 244.
247, 248,249.
1452. — 271.
812. (707.) — 272.
1460. (1345е.) — 305.
816. (711.) —
182. 198, 200,1480. (1359.) — 225.
206, 211,238, 259, 263, 288,1481. (1360.) — 225.
298, 313.
1483. (1362.) — 225.
896. (783.) — 182.
1485. (1364.) — 153, 225, 226.
907. (793.) — 182, 307.
1490. (1369.) — 251.
928. — (811.) — 183.
1683. (1460зс.) — 155.
1
932. (814 .) — 271.
1705. (2072.) — 186.
942. (819.) — 184.
1710. (2079.) — 186.
989. (684.) — 307, 308.
1736. (1456.) — 300.
1019. (893.) — 1021. (895.) — 1773. (146041.) — 236.
1776. (146044.) — 236.
200.
1019. (893.) — 151, 200.
1921. g. 18. febr. lik. par
1021. (895.) — 151, 249, 250.
civīlstavokja aktu reģ-istraciju
1060. (933.) — 271, 272.
(L. kr. 47).
1071. (939.) — 308.
35. — 271.
1085. (952.) — 308.
1922. g. 24. marta lik. par
1120. (973.) — 243.
darba laiku (L. kr. 74).
1121. (1842.) — 243.
1. — 324.
1222. (1079.) — 209.
8. — 264.
1262. (1117.) — 183.
17. — 324.
1263. (1118.) — 1271.(1125.) — 19. — 202, 203. 264. 265, 266.
183.
Rüpn.
1285. (1143.) — 184.
darba lik. (Kr. Lik. кор. XI sēj.
1289. (1148.) — 183, 184.
2. d. 1913. g. izdev.).
1293. (1871.) — 183.
541. — 257. 258.

359
542. — 257, 258.
552. — 257, 258, 259.
Vispar.
dzelzceļu nolik. (Kr. Lik. кор.
XII sēj. 1. d.).
153. — 2G2, 263.
153. р. piez. — 263.
Dzelzcelu virsvaldes rīkoj. Nr.
122, no 1931. g. 9.. apr.
(Dzelzc. Vēstn. Nr. 148) —
323.
_ Rigas
hipoteku biedr. statuti.
89. — 281.
90. — 281.
1924. g. 16. jun. lik. par
telpu
īri (L. kr. 91).
24. — 229.
25. — 302.
31. p. 1. p. — 301
2. p. — 301.
32. p. 7. pk. — 170, 171, 172.
40. — 301.
43. — 301, 302.
16. — 172.
47. — 172, 173.
1919. g. 8. dec. lik. par
Latvijas
izglītības iestādēm (L. kr. 155).
18. — 204.
69. — 204.
1922. g. 5. janv. noteik. par
Vidz. ev.-lut.
konsistorijas likvid. im ev.-lut.
baznīcas parvaldīšanu (L. kr.
4).
1. — 212.
I. - 212.
1919. g. 5. sept. noteik. par
kooperativem sabiedr. im vii.iu
savienfbas (L. kr. 126) —
INS, 49, 327.
1928. g. 4. jun.
Ku&u hipotēkas im juras pral)ii lik. (L. kr. 126).
I. - 276.

—

7. — 275.
36. ~ 275.
55. — 276.
57. — 276.
61. — 276.
1931. g. 13. apr. noteik. par
kuģu pirkšanu-pārdošami (L.
kr. 85).
5. — 275.
4. — 276.
4. p. piez. — 276.
1928. g. 9. jūn. lik. par
pargroz. zemes gram, lietas
Latgalē (L. kr. 134).
I. — 153, 160.
4. — 160.
7. — 153, 160.
1921. g. 1. febr. lik. par
laulību (L. kr. 39).
44. — 199, 200.
45. — 199.
49. — 199, 200.
50. — 199.
60. — 269, 273.
63. — 269, 274.
68. — 199, 200, 201.
78. — 272.
1923. g. 14. maija rīk. par
mācibas gada maiņu obligātor.
skolfis („V. V." Nr. 204).
3. — 204.
1925. g. 6. ang. noteik. par
privatam
macibas iestādēm (L. kr. 147).
4. — 205.
8. — 205.
1931. g. 6. aug. not. par
to pašu (L. kr. 173).
5. — 205.
II. — 205.
Nodevu nolik. (Kr. Lik. кор. V
sčj.).
207. — 194, 195.
1925. g. 26. nov. instrukcija par lauk pašvaldību
iiodoklu im citu ncapstrīd. sum
ma piedzīšanu.

39. — 209.
1932. g. 23. sept. instrukcija par valsts
nodoklu piedzinējiem („V. V."
217).
9. — 209.
Notar, nolikums.
100. — 177.
101. — 177.
102. — 177.
154. — 160.
315. — 160.
316. — 160.
317. — 197, 198.
322. p. piez. — 160.
340. — 321, 322.
354. — 321.
1922. g. 21. jiln. lik. par
pagasta pašvaldību (L. kr. 119).
72. — 278.
Pagasttiesu lik. (1924. g. izd.).
109. (277.) — 312.
113. (281.) — 177.
1922. g. 13. janv. noteik.
par karaviru, valsts ieredņu
un kalp.
pensijām (L. kr. 18) — 174.
_1930. g. 1. dcc.
pilsetu pašvald. lik. (L. kr. 183)
8. — 234.
Rigas pils. domes saistošie no
teik. („V. V." 268, 269, 270—
1923. g. un 128, 129, 130 —
1924. g.).
2. — 211.
3. — 210.
1916. g. 22. okt. noteik. par
sevkestrētu nekust. man tu pārzināšanu un parvald. (Kr. lik.
kr. 301, Nr. 2372. р.).
9. — 330.
1923. g. 15. sept. instrukcija par mazākumu tautību
skolu atvēršanu, skolotāju apstiprināšanu un atlaišanu (V.
V. Nr. 204).

2. — 204.
Tiesu iek. lik.
174. (250.) — 240, 241.
Tirdzn. nolik. (Kr. Lik. кор. XI
sēj. 2. d.).
681. — 218.
Tirdzn. proc. lik. (Kr. lik. кор.
XI sēj. 2. d.).
243. — 218.
3S6. — 255, 256.
390. — 192, 193, 313.
1916. g._3. jūl. lik. par
tirdzn. un rupn. uzņemumu
pāreju u. t. t.
3. — 319.
13. — 319.
1902. g.
vekseļu lik. (1924. g. izd.).
33. (33.) — 267.
46. (47.) — 267, 292.
50. (51.) — 267, 268.
1920. g. 30. janv. noteik.
par
zemes lietošanu („V. V." 26)
— 330.
1928. g. 22. marta pilsētu
zemju lik. (L. kr. 52).
9. — 181.
Kurz.
zemn. lik.
130. — 297, 298.
140. — 221.
Vidzemes
zemn. lik.
1013. — 149, 150, 151, 168, 296.
1014. — 169.
1015. — 168, 169, 296.
1919. g. 2. febr. rlkoj. par
ziemeļu Latv. pilnvarnieku (L.
kr. 41) — 329, 330, 331.
Krievu
zīmognod. lik.
13. p. 18. p. — 261.
18. p. 4. „b" p. — 261.
52. — 261.
129. — 261.

—
Rikoj. par
zīmognodevu.
13. р. 4. р. — 260, 317, 318.
14. р. 7. р. — 260, 261.
22. — 317, 318.
40. — 196.
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—

42. — 260.
44. р. 4. р. — 317.
7. р. — 318.
45. — 318.
92. — 261.
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X sej. 4—6 burtn.

Spriedumu rādītājs
pēc lietu
Liet.as

nosaukutniem.

Lietas nosaukums.
Lpp.

Nr.

1929. g.
918.

Daldera — k. s. „Labības malšanas un koku apstrādāšanas dzirnavas J. Lininš un A. A. Arguls" . . 304
1933. g.

2157.
93.
855.
1013.
64.
35.
2901.
132.
983.
2130.
2541.
3224.
166.
103.

• _ • • • • _
Abela — Rigas apsargašanas un slegšanas a. s. .
Alkšņu — Tageri
Aroloviča 1
Barvik — Sviķis
Biksona — Pirmo Latv. apdroš. un transp. a. s.
Branča — Stepiņa m. m
Burka — Dambe m. m
Dambrana — Melbārdis
Drabkins — Esras b-bu
Ducena — Liepiņ
Eglīša 1
a. s. „The Estonian Timber Со Ltd." — Kristālu .
Finanču min. — „Latvijas tranzits" un Liepajas
banka"
908. Gailīša 1
85. Ooldes — Pricdīti
146,
2586. Golta 1
180, 183,
116. Graudina — Irbc u. с
.
159. Grienvaldes-Iecavas kr. — aizdev. sab. — Pālenu
3020. Hcidemans — Compagnie Generale Transatlantique
1012. .laclinina — Erdmani
1046. Kalenbcrga — Richten . . .
139. Kaplana — Rigas pilsetu

j
201

163
155
181
157
228
175
146
145
206
149
256
179
166
195
186
184
168
224
202
171
175
211

Lpp.

Nr.

134.
899.
117.
3055.
1069.
1086.
3068.
2299.
2448.
2444.
2707.
202.
2498.
2591.
144.
1008.
1003.
1105.
46.
1000.
1692.
67.
2031.
1030.
33.
957.
183.
985.
L032.
376.
.SOS.
2748.
14.
984.
2678.
i1 '39.
108.

Klaviņa — Brambergiem u. с
169
Kleists — Ulmani
. . .
180
Klopmana — Hercenbergicm
225
Kolcsņikova* — Machtenbergu
153
Koša — Cēsu kräj-aizdevu sab
,. . 188
Kozlovska — Tadeušiem un Ločmeliem . . . .
167
Kriki — „Rigas kooperātīvā maizes ceptuve" . . 203
Kugrena 1
241
Kugrena u с 1
186
„Latbus" 1. . .
193
Latvijas Evanģeliskas baznīcas virsvaldes —
Latvijas Lauksaimnieclbas centrālbiedrība" 213, 239
„Latvood" 1
196
Levitana — a. s. „Valters im Rapa"
176
Libermana ■— Michelsonu
182
Markuzes nek. ipaš. pārdošanas 1
198
„Fr. Melichar-Umrath & Со"' — Gabliku im Krastiņu
190
Miķelsona —_ Rigas pilsetu
154
Moora — Krumirja m. m
164
Mūrnieka m. m. — Mfirnieks
151
Novožilova — Stripkanu
167
Peniga — Gulbis
154
Plauciņa — Plauciņa m. m
247, 277
Plorinš — Lapiņš u. с
.178
Purgala — Ķēniņu
173
Purviņa un Silin m. m. — Rags u. с
183
Rickstirja
Tilans
152
Robinsona — Ozoliņu
182
Si'etnieks — Birkanu
159
Silina — Skurb:
182
Steinberga - Koblcncu
191
Šmuklera - - „Rigas kreditbanka"
190
Šteina — Strazdu
172
Topunova — a. s. ..Rigas starptautiska banka" . 316
Tukuma viesīgas b-bas krāj-aizd. kases — Goldbergu
164
Valkarais — Valkarāju
221
Vasiljeva — Latvijas valsts
174
Viesatu Pitnsaimnieku s-bas — Jaunpils pag. sab. 209

l<>4. Vinkmana — Ziediņu
2625. Višķera — Kambalu

I е ». Zarirju — Pulcinu
[26. Zemkoplbas ministrijas — Ldrovski

147
180

208
16J

—

364 —

Lietas
Nr.

Lpp.

1934. g.
6.
63
.444
544. Adamsona — Lāčiem
393. Aizputes Kristīgās labdarības b-bas — Aizputes
pilsētas pašv
61. Apiņa — Zemkopības min
396. Apsīts — Gureviču
566. Balinš — Legzdinu
547. Balkina — Latvijas tautas nama b-bu . . . .
12. a. s. „Balodis" maksātnespējas 1
287,
45. Baraviks u. с — Gaudzis
511. Barina — Gravu
639. Berenta — Vislatv. lauksaimn. kr.-aizd. sab. „Zelta Lats" konk. m
684. Bergmaņa — Rozīts
13. Bērtiua-Bērzirja nek. īpaš. pārdoš. 1
535. Blumentāla — Idelzaku
536. Braunfelda 1
506. Brūveris — Ziverta m. m
96. Čakstes — Pinus
595. Ceraukstes pag. pašvald. — Kalniņn
687. • Ciskeviča — Ciskeviču
512. Dadzīša — Prudants
33. Dišleru — Baurnani
510. Domopoles kr.-aizd. sab. — Odumiņu un Gailīša
m. m
41. Dubulta — Kiršteinu u. с
592. Edens — Krustu
38. Engures pag. sab. — Revaldu
1701. Erdmana — Rigas pārdaugavas rajona kopējo
slimo kasi
68. Exceja — a. s. „Korona"
500. Feigcnsona — Smolakovu
540. Finanču min. — Cīrulicm
1123.
477.
20.
18.
542.
617.
1417.

215
283
226
239
234
285
216
267
293
311
298
260
328
304
251
285
318
303
295
307
283
315
287
246
254
292
278
251
324
261
236

Freibergs — Aizputes aprinķa kooperātīvu . . . 324
Fridenberga — Visp. apdroš. s-bu nelaimes gadljumos
27(>
Grau'a 1
217
Graudina u. c. — Grants u. с
296
Grīnvalda — Marcinkeviču
304
Grīnvalds 1.
i.;
;;
Hanzena — Zemkopības min
i

Lietas
Nr.

42.
34.
507.
2267.
71.
17.
ЫЗ.
60.
631.
93.
69.
553.
8.
22.
1870.
807.
504.
2264.
374.
642.
565.
1447.
534.
36.
40.
927.
827.
640.
456.
619.
37.
31.
97.
496.
1599.
1914.
465.
<M.
ббб.
\{)3.

Lpp.

Hercberga — Kleinhofu
Holcmaņa — „Latvijas Lloids'*
Jēkabsonu — Sprostiņu-Ogres palīdzības b-bu un
Preisu
; . . . .
Jonck & Polievski I. . ._
Kaza un Qalilejeva — Tevinu
a, s. „Kaija" — Latv. tirdzniec. un rūpniec. banku
Klaviņu — Vēveri
Kocera — Koceri
Kooperātīvās tranzitbankas — Latv. Dzelzcelu
virsv
.
Kreinera maksātnesp. 1
Krīīmiuu — Rigas Jūrmalas pilsētu im Jansonu .
Kupča — Engels
Latv. Dzelzcelu virsv. a. s. „A. Balodis" . . .
Lavinga — Maurachu
Levina — Kaulu dedzināšanas un pārstrādāšanas
fabriku s-bu
Liepiņa — Rubertu
. . .
a. s. „A. Lipperts" — Magidsons u. с
Markuzes nek. īpaš. pārdoš. 1
250,
Medrja — Stremplers
Melbārda — Rudzīts
Minus — Minusu
Papela — Latvijas banku
■ . . .
Petersons — Bundžu
Plavnieka un Ridigera škirējtiesas 1
Pilāta
Trijetcu
Potaša — Rigas Katoļu biskapa kuriju . . . .
Pulcnčiku — Pulcnčiku
Rigas kreditbankas — Zemkopibas min
Rigas Latviešu Labdarības b-bas — Krukli . .
Rigas pilsētas — BuŠu
Rigas pilsēīas — Dzelzcelu virsv
Rodmaņa — atkl. sab. „J. Baumana un P. Pētersona tūbiņu rfipnieciba" _.
Rodziņš — Latv. Universitates studentu padomi .
Rubenis — Bembera m. m
Saldus sadraudzīgās b-bas — Ivinu un Gertneru
Seržans — Ozolu
Snikera — Firksers
Sprugis 1
|pro£is 1
Sproi
Rjabinski

291
221
294
309
305
218
302
326
323
313
308
317
246
229
265
266
232
28i
250
307
274
280
305
306
268
242
299
332
301
287
263
320
295
233
249
235
221
307
312
218

— 366 —
Lietas
Nr.

474.
502.
1556.
87.
501.
473.
557.
226.
710.
89.
451.

Lpp

Steinerta — Ūdris . . . . .
> .
Svidlera — Goldbergiem . . . . . . . . . .
Šeidereitera — Vanagu
Tageru 1.
.^ . . . .
Valkas pateretaju b-bas „Nakotne" — Šmidtu . .
Vanaga - Zvejnieku b-bu apvicnības koopcrātīvu
a. s. „Varqnis" — Šmitiem
Vītolu — Čardi un Augškalnu
Zanka 1
Zemkopibas min. — Berkoviču u. с. . . . 292,
Zemkopibas min.
Zommeri . . . . . . .

23
301
264
300
252
290
316
259
308
333
246

X sej. 4. — 6. burtn.

Spriedumu rādītājs
lietu numeracijas kārtībā.
Lietas №

Lappuse

1929. g.
304

918
1933. g.
14
33
35
46
49

64
67
85
93
103
104
116
117
126
132
134
139
144
159
166
183
202
855
899
908
957
983
9S4

PS5
юно

316
183
228
151
208
157
247, 277
146, 186
163
166
147
168
225
161
146
169
211
198
224
179
182
196
155
180
195
152
145
164
159
167

Lietas N i

Lappuse

154
1003
1008
190
1012
171
1013
181
1030
173
1032
182
1046
175
1069
188
1086
167
1105
164
1108
209
1239
174
1692
154
2031
178
2130
206
2157
201
2299
241
2376
191
2444
193
2448
186
2498
176
250S
190
2541
149
2586... 180, 183, 184
2591
182
2625
180
2678
221
2707
213, 239
2748
172
2901
175
3020
202
3055
153
3068
203
3224
256

Lietas №
Lappuse
1934. g.
215
6
246
8
287, 311
12
251
13
218
17
296
18
217
20
229
22
320
31
287
33
221
34
306
36
263
37
278
38
268
40
254
41
291
42
298
45
60
326
285
61
283
63
324
68
308
69
305
71
300
87
89
292, 333
93
313
295
96
295
97
259
226
374
250
393
234
396
216
444
226
451
246
456
301
465
221
473
290
474
235
477
216
493
218
496
233
500
261
501
252

Lietas №
502
504
506
507
510
511
512
534
535
536
540
542
544
547
553
о 57
565
566
583
592
595
617
619

631
639
640
642
664
666
684
687
710
807
827
927
1 1 23
1417
1417
1556
1599
1701
1870
1914
2264
2267

Lappuse
304
232
303
294
246
260
318
305
285
318
236
304
239
293
317
316
274
267
302
292
307
332
287
323
328
332
307
307
312
304
283
308
266
299
242
324
331
280
264
249
251
265
235
i250. 2S1
309
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9.
Apk r abaltiesa atz in a par pierādītu, к a vioas noteiktais uztura naudas lielums prasītftjai im partu dēlain atbilst atbildētāja materiālam stāvoklim. Sis Apkrabalticsas atzinums nav
pārbaudāms kasä'cijas ka.rtībā (Sea. CKI). spr. 23/210). Apg-abaltiesa atraidīja prasības dalu Ls 120,— apmērā dēļ uztura
par pagājušo laiku aiz tā iemesla, ka prasītāja ncpicrādīja, ka
viņa ietaisīia parādus par Ls 120,— savam un bērna uzturarru
Senats jau ir paskaidrojis (Scn. CKD. spr. 22/244), кa alimentu
prasībās par pagājušo laiku prasītājai nav jfipierāda, ka viņa
ir ietaisījusi parādus sava nztura dēļ, vai jfipierāda īzdevumu
apmērs uzturam, bct pilnīgi ptetiek, ja tiesa atrod, ka prasības
apmērs saskan ar prasītājas nn atbildetāja. dzīves oikonomisko
.im sociālo stävokli. Neapsverot šo prasības daļu no minētā
vicdokļai, Apgrabaltiesa ir parkāpusi L. civ. lik. 9. pantu un Civ.
proc. nolik. 181. pantu, kādēl viņas spriedums da[ā, ar fcu-ru ir
atraidīta prasība dēļ uztura par pägäjuso laiku, nav atstājams
spēkā.
(1934. g. 22. maxta spr. Nr. 843.)

165.
Apgabaltiosa uz vinas spriedumā pievesto apsverumu im
aprādito datu pamata atzinusi, ka šai gadījumā pie jautājuma
'šķiršanas, vai atbLldētājs ir prasītājas bērna tēvs, prickšroka
dodama ekspertu slēdzienam, saskana ar kuru esot pilnīgi izslēgts, ka atbildētājs var būt prasītājas bērna tēvs.
Šāds Apsabaltiesas ekspcrtīzes novērtējums un arī vipas
lēdzieos par to, kuram no pierādījumicm konkrētā lietā ir do-
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dama priekšroka, attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav päi
baudāma kasäcijas kārtībā (sal. Sen. CKD. spr. 26/119). Лр
gabaltiesa savā spriedumā к axī paskaidrojusii, aiz kādieni iie
mesliem viņa piešķīrusi priekšrocību ekspertu slēdzienam, bei
nav piedevusi izšķirošu nozīmi tarn apstāklim, ka atbildētājl
pirms asins analizes prasītājas bērnu atzinis par savu, im •<>
paskaidrojumu pareizību neatspēko ari kasācijas sūdzība^
1, pktā pievestie apcerējumi, bet tie kā faktiskas dabas ;II>
stākļi pēc būtības kasācijas kārtībā nav iztirzājami.
Apgabaltiesa arīnebija spiesta izdarīt vēl jannu cksperli/i,
jo šai ziņā tiesa nākusi pie kasācijas kārtībā nepārbaudain;i
slēdziena, ka Iietas apstākli pietiekoši noskaidroti un пергаза
tālāku izmeklēšanu un pierādījumu pārbaudi.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 760.)

169.
Tiesu Palāta atzina, ka lietā nav pierādīts, ka prasitajas
bērna uzturam ir vajadzīgi vairak par Ls 25,— mēnesT. PIö
tāda atzinuma Tiesu Palāta nāca, starp citu, arī tādēl, ka vii.ia
uzskatīja par nepareizu prasītājas aizrādījumu, ka bērnam pie
spriežamā uzturā jāieslēdz arī pašai prasītājai nepieciešamail
uzturs, jo vioa bērna kopšanas dēļ nav spējīga sagādāt līdze
kļus savam uzturam. L. civ. lik. 169. pants (1928. gada lik.
Nr. 122) nosaka, ka bērna mātei nepieciešamais uzturs ir i<
slēdzams uzturā, kādu tiesa nosaka ārlaulības bērnam, ja bg]
na kopšana nedod mātei iespēju sagādāt līdzeklus savas il/i
ves uzturam. Tādēļ pie uztura lieluma noteikšanas prasītājai
ārlaulibas bērnam, Tiesu Palātai vajadzēja ņemt vērā arī pai aj
prasītājai nepieciešamo uzturu un to ieslēgt viņas bērnam no
teiktā uzturā, ja vina atzina, ka bērna kopšana nedod prasītā
jai iespēju sagādāt līdzekļus savam uzturam. То nedaroti
Tiesu Palāta pārkāpa L. c. 1. 169. pantu, kādēļ viņas spriedumi
nav atstājams spēkā.
(1934. к. 22. marta spr. Nr. 130.)

855.

Tiesu Palāta savos slēdzienos iziet по tā, ka, saskaņS ai
L. civ. lik. 813. р., prasJtājam, kā nekorroborētam immobil!

icguvējam, nav nekādu tiesību pret atbildētāju, kä zemes grāmatās ievesto īpašnieku. Prasītajam pašam bijis jārūpējas savlaicīgi par immobiļa korroborēšanu uz sava vārda, bet ja viņš
to nav darljis, tad viņam pašam jācieš savas nolaidības sekas,
kuras pastāv iekš tā, ka viņa kontrahents pasteidzies irnmöbili
plīrvest zemes grāmatās uz cita pircēja, t. i. atbildētāja, vārda.
Nākot pie šadiem slēdzieniem, Tiesu Palāta tomēr nav apsvērusi prasītāja aizrādījumu, ka vēl p i r m s immobiļa atsavināšniias uii pārvešanas uz atbildētāja vārda viņš šo irnmöbili ieguvis savā īpašumā uz L. civ. lik. 855. p. pamata ar iesēdējimiu uz darījuma pamata, ко viņš noslēdzis ar savu māti, kā
iiiimobila pirmamējo īpašnieku. Ja pa iesēdējuma tecēšanas
laiku prasītajam arī būtu bijis jācieš korroborētā īpašnieka rīeība par irnmöbili (L. civ. lik. 813. р.), tad tomēr, ar iesēdējuma
LestāŠanos uz valdīšanas noilguma pamata, šāds immobil a ieguvēja bcztiesiskais stāvoklis izbeidzas; virja valdīšanas titula
ncicvcrošana zemes grāmatas vinam vairs nekaitē, un viuš nefttkarīgi no grāmatām, jau uz paša likurna pamata, ir neaprobežots īpašuicks par savu immobil!. (L. civ. lik. 855. р.; 3004. р.
piczTrne). leraksts zcmcs grāmatās šadam īpašniekam vajadzīgs (L. civ. lik. 855. p.) nevis vina lictisko tiesību nodibinālanai, bct gan tikai nodrošinašaiiai. Liküms (L. civ. lik. 855. p.)
lusatur nekādus ierobežojumus tai ziņā, it kā iesēdētājs uz
\;ildīsanas noilguma pamata varētu reāiizēt savas lietiskās
tlesības uz immöbili un pārvest to zemcs grāmatās uz sava
v.irda vienīgi tad, kad vēl nav notikušas šinīs grāmatas pāriiuinas agrākā īpašnieka personā. Pec 855. р., iesēdētāja tiesiha uii pienākums norēgulēt zemes grāmatu ir tikai iesēdējuIII.I sckas, bet nevis iesēdējuma priekšnoteikums.
Iesēdētas
iM-kustamās mantas apstiprināšana zemes grāmatās trešai perlonai, pēc iesēdējuma pabeigšanās un lietisku tiesību izcelšaii.r. k\sēdētājam — varēja notikt tikai L. civ. lik. 3016. p. r o / ;i s, t. i. šāda apstiprināšana neizslēdz stiprākās tiesības,
, kaut arī netika vēl korroborētas, bet tomēr — materiāliilski ■ ■ pastāvēja, 855. p. beigās nekādu sankciju ncparedz.
Tadel jānāk pie slēdziena, ka L. civ. Hk. 855. p. dod nekorröborStam ipašniekam ticsību praslt savas iegušanas no>Itlprināšanu zemes grāmatās ueatkarīgi no tā, vai — pēc valL!I: . иг, iioHguma notecēšanas — ir notikušas kādas pārmainas
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personā, kura skaitljäs pēc zemes grāmatām par immrtli
īpašnieku. Tādā kārtā, ja prasītājs būtu uzskatāms par ii i
dētāju, kurš uz paša likimia pamata bija ieguvis īpašuma ti<
sības vēl pirms immobiļa atsavināšanas no formālā īpašniukfl
un korroborēšanas uz atbildētāja vārda, Tiesu Palāta taisni
varētu atzīt atbildētāju par īpašnieku uz tā pamata vien, I Q
immöbilis korroborēts uz atbildētāja vārda, jo nav iedomājam
stāvoklis, ka uz viienu immöbili bīītu divi īpašnieki, viens и
likuma pamata, otrs uz zemes grāmatu ieraksta pamata. I i<
s u ' P a l ā t a , atzīstot atbildētāju par īpašnieku uz tā pamata,
immöbilis viņam ir korroborēts zemes grāmatās, pat nepa
skaidro, kādā ziņā prasītāja jau iegūtās, un paša likuma pa
stāvošās, īpašuma tiesības būtu atkritušas. Pie tādiem apstil
kjiem jānāk pie slēdziena, ka Tiesu Palāta pielaidusi savfl
spricdumā kā motīvēšanas nepareizību, tā arī motlvēšanas 111
pilnību.
(1У34. g. 21. marta spr. Nr. 164, Piķķes pr. 1. pr. Piķfcci.)

1429.
Tiesu. Palāta atzinusi, ka prasītājai izmaksājams ārpm
konkursa pirkuma summas atlikums par Finanču ministi
pārdotām I. Latvijas Cukurfabrikas akc. sab. mašīnām, kas IM
jušas ieķJlātas prasītājai kā rokas ķīla Ls 22.711,39, kādu suni
mu Finanču ministrija iemaksājusi Apgabaltiesas depozita
dalīšanai' starp I. Latv. Cukurfabrikas akc. sab. kreditoricrn
Šādn savu slēdzienu Tiesu P a l ā t a pamato uz to, ka mašīna
bijušas nodotas kā rokas ķīla prasītājai, un pēdējā piekritusi
mašīnu pārdošanai Finanču ministrijai tikai ar to nosacTju
ka visa pārdošanas summa tiek izmaksāta prasitājai, ka pārdoto
mašīnu rokas kīlas turētājai. Šāds līguma nosacījums Finain u
ministrijai kā darījuma kontrahentam bijis saistošs, un sakai I
ar šo nosacījumu Finanču ministrijai visu pirkuma summ и \ ,i
jadzējis izmaksāt prasītājai; pielaižot aresta uzlikšami u/ pāi
došanas summas atlikumu no I. Latv. Cukuiiabrikas kredito
riem un iemaksājot naudu Apgabalticsas depozita, Finanču ни
nistrija rīkojusies ncpareizi, jo pēdcjas ricībā nemaz nav atm
dušās tādas summas, kas būtn izniaksajaiiias I. Latv. Cukui
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iabrikas akc. sab-bai. Pretēji atbildētājas, Finanču ministrH
jas, paskaidrojuiraemi viņas kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta pa-j
reizi atzimisi, ka Finanču ministrijai savii pienākumi pēc līgru-?
ma bija jāpilda, t. i. visa pirkuma summa jāizmaksā prasītājaiļ,
un ja arī I. Latv. Cukurabrikas akc. sab-bas kreditori caur Щт
sas izpildītāju bija vērsuši piedziņu uz tām stiimmām, kas pie-r
nāktos viņu parādniecei no Finanču ministrijas, tad pēdējai sa>skaņā ar Civ. proc. nolik. 728. p. bija tiesība paziņot, ķa Finanču ministrijas rīcībā tādas naudas summas, kas pienāktos
parādniecei, nav, ja pēc līgoima visa summa bija jāizmaksā prasītājai, un kamēr nebija atcelts pats pirkuma-pārdevuma dariļums, tikmēr arī tiesības saņemt pirkuma summu piederēja vienīg-i prasītājai. Ja arī prasftājs ar pirkuma summu varēja segt
tikai savus prasījumus, kas bija nodrošināti ar pārdoto objektu kā rokas ķīlu, uin pārpalikums pienāktos I. Latv. Cukurfabdkas akc. sab-bas pārējiem kreditoriem, tad tomēr nebija Finanču rninistrijai tiesības nedz arī pienākums noskaidrot vai
šaubīties par to, kas būs ar pārpalikumu pēc prasītājas prasījumu, kas bija nodrošināti ar rokas ķīlu, apmierināšanas, jo
I. Latv. Cukurfabrikas akc. sab-bas kreditori tādā pat kārtībā
(Civ. proc. nolik. 724. un sek. pp.) varēja vērst piedziņu uz tām
naudas surnmām, kas pārpaliktu prasītājai un atrastos pēdējās
rīcibā. Pie tādiem apstākļiem Tiesu Palāta pareizi atzinusi,
ka Finanču mkiistrija, iemaksājot pirkuma summas atlikumu
tiesas depozitā, tbmēr' savu pienākumu nav izpildījusi (L. civ.
lik. 3484. p.) -un šī pienākuma neizpildīšana arī deva prasītājai
iemeslu vērst savu prasību arī pret Finanču ministriju.
Tiesu Palātas apsvērumiem par to, ka Finanču ministrija
pie pirkuma summas izmaksas būtu rīkojusies prasītājas uzdevumā, vai kā viņas pārstāve, ir tikai blakus motīvu nozīme, kas
neiespaido Tiesu Palātas gala slēdziena pareizību, kādēļ šo
motīvu pareizība no Senāta neiriiaz nav pārbaudāma. Nepelna
ievērību arī Fiinančtt ministrijas aizrādījums, it kā Tiesu Palā:ta
savā spriedumā būtu nepareizi iztulkojusi L. civ. lik. 1429. un
1434. pp., jo Tiesu Palāta nekādas pretrunas starp šiem pantiem nav atzinusi, bet tikai konstatē, ka uz konkrēto gfadījumu
attiecināms L. citv'. lik. 1429. p. tāpēc, ka ķīlas turētājs devis
savu piekrišanu ķīlas priekšmeta atsavināšanai zem zinārniem
nosacījumiem, un šie nosacījumi līguma slēdzējiem arī jāpildot

(sk. arī 1425. р. 3. pkt, pēc kura ķīJu ņēmēja atsacīšanās n
ķīlu tiesības prezumējama tikai tad, kad viiņš atlauj pārdošami
b e ž kādiem nosacījumiem vai rezervēm), bet L. civ. lik.
1434. p. attiecoties uz citu gadījumu, kad ķīlas turētājs pats
pārdodot ķīlas prickšmetu. Ar to atkrīt visi Finanču ministrijas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, ar ktiriem tā apstrīd
Tiesu Palātas sprieduma parcizību.
Kas attiecas uz otrās atbildētājas kasācijas sūdzību, tad
arī šī nepclna ievērfbu, jo I. Latv. Cukurfabrikas akc. sab. kon
kursa masas pilnvarnieks tikai pirmo reizi savā kasacijas su
dziba paccl jautājumu par šīs prasības priekšlaicīgumu, aizrādot, ka prasītājai biiis papriekš jāgrLežas pie konkursa valdes
ar lūgumu izmaksāt strīdus summu, un tad, šī lüguma atraidīšanas gadījumā, tikai prasītāja saskaņā ar piel. pie Civ. proc.
nol. 1396. p. 92. p. varētu cclt šo prasību, kādēļ šāds aizrfidījums, kas nav bijis zeināko instanču apsvēršanā, по Scnāta nemaz nav pārbaudāms.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 161, Zemgales kreditbicdribas pr. 1. p.rmaks. ncsp. I Latvijas Cukurfabrikas akc. sab. konkursa m. un Financu.
min.)

2620.

Tiesu Palātas pēdējā sēdē atbildētājs lūdzis prasību noraidīt kā celtu pēc 10 gadu laika по testātora nāves, kas mir)
1914. g. Tiesu Palāta sava sprieduma motīvos gan nav sevišķ
noraidījusi minēto atbaldētāja iebildumu par prasības noilgum
un ar to pārkāpusi Civ. proc. nol. 907. p. Tomēr šāds viņa
pārkāpums vicn nevar novest pie viņas sprieduma atcelšanas.
Atbildētājs noteikti nav noliedzis, ka pēc testātora nāves visi
manünieki kopā valdījuši un lietojuši atstāto mantoiumu, A.
pusmājā. Testāmenta apstrīdēšanas prasības pamats izcelas
nevis ar testātora nāvi kā tādu, bet gan по tā laika, kad prasītājam par testāmentu kļuvis zināms, un testāmentārais mantinieks uzstājas kā tāds, t. i. kad pret intestamantinieku uzstājas noteikta pretinieks, jo tikai tad actio nata est (Sen. spried.
Micpapu lietā 24/124, spried. krāj 24/44). Atbildētājs pat nav
apgalvojis, ka prasltājai par testāmentu un tā saturu būtu klu

vis zinäms agrāk par to laiku, kad atbildētājs — apsardzības
kārtībā — ierosinājis Apgabaltiesā lietu par testāmenta apstiprmāšanu (t. i. 1924. g. 15. augusta: sk. pie lictas pievienoto
Apgabalticsas lietu 26/482). Tikai ar to momentu, kad atbiildētajs ierosinājis lietu pa.r testamentu, tas līdz ar to sācis apstrfdēt prasītājas mtestātmantošanas tiesības, atsaucotics uz
savas paša vienīgās mantošanas tiesības pēc testāmenta, un,
tā tad, ar to dodot prasītājai iemeslu celt savu tagadējo. prasību., кита tikai. t a d kluvusi „nata". No tā laika, (1924, g.
15. augusta), bet nevis no testātora nāves, tā tad, būtu skaitāms tagadējās prasības noilguma laika sākums. Ja nu pēc
Tiesu Palātas konstatējuma tagadējā prasiba celta 1925. g.
28. decembrī, tad par 10 g. noilgumu ncvar būt runas.
Tādā kārtā Tiesu Palāta, kaut arī sevišķi nav atspēkojusi atbildētāja iebildumu par prasības noilgumu, tomēr gala
slēdziena zinā pareizi atradusi prasību par apmierināmu Tie
su Palātas piespriestā daļā.
(1933. s:. 14. decembra spr. Nr. 65. Plūcis pr. 1. pr. Plūmits.)

2798.
Tiesu Palāta prasītājas prasību dēļ pienākuma daļas papildināšanas atraidījusi, starp citu, uz tā pamata, ka prasītāja,
neceļot tiesas noliktā terrninā strīdus prasību pret publicēto
testāmentu, ar to ir attcikusies no savas prctenzijas pret testāmentu. Šāds Tiesu Palātas slēdziens par to, ka prasītāja ar
savu konklūdentu rlcibu ir atteikusies no minētās pretenzijas
attiecas uz lietas būtību un tādēļ nav pürbaudams kasacijas
kārtībā, аг ко atkrīt visi kasācijas sūdzības iesnicdzējas paskaidrojumi, kuros viņa apstrīd ši slēdziena. pareizību (nepievcdot tomēr no savas puscs nckādus citus iemeslus, kuri attaisnotu -prasības neiesnicgšanu tiesas noliktā terminfi un apgāztu Tiesu Palātas šinī jautājumā ieņernto viedokli). Šādos
apstākļos Tiesu Palātai bi.ja pamats atzīt, ka prasītāja, reiz
vina ar savu konklfidentu darbību bija atteikusies ло strīda
pret testāmentu un to tādā kārtā bija atzinusi, nevarēja vairs
to vclāk apstrīdēt a.r konkrētas prasības celšanu, kādēl Apgabaltlesa §o prasību pareizi atraidījusi (L. civ. lik. 2798. р.).
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 167, Bokšs pr. 1. pr. Dzenīti im е.)
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2922.

Pareizi Apgabaltiesa izšķirusi jautājumu, ka К. uz stridus
dzelzceja atzarojuma nav iegmvis. īpašuma ticsības. Par pamatu savam īpašuma tiesībārn atbdldētāja uzskata starp К. im
vācu okupācijas varu noslēgto līgumu par dažādu priekšm.ctu
im materiālu pirkšanu, bct Apgabaltiesa uākusi pie slēdztena,
ka šis līgums tomēr atbildētājas īpašuma ticsības nenodibinot,
jo saskaņā ar valdības rīkojumu (Lik. kr. Nr. 4-1919. g.) bijis
aizlicgts iegūt no vācu karaspēka iestādēm kaut kādus prickšmetus, materiālus u. t. t , kādēļ šāds pirkuma līgums esot spēkā tikai uz tiem priekšmetiem un materiāliem, kuru iegfūšanai
bijusi izdota attiecīga atļauja. K. gan arī uz tādu atļauju atsaucas, bet Apffabalticsa šai ziņā konstatējusi, kāds ticsas konstatējums attiecas uz lictas faktisko pusi im nav pārbaudams
kasācijas kārtībā, ka minētā atļaujā tomēr nekas nav minēts
par to, ka K. būtu tiesības iegūt no vācu okupācijas varas arī
1470 raetru garu dzelzceļu atzarojumu. Ja nu Ķ. atļaujas nebija, tad šāds darījums, kas slēgts pretim valdības rīkojumam,
jau no paša sākuma bija nederīgs (nullum) (L. civ. lik. 2922. p.)
un uz noslēgtā pirkuma līguma pamata K. nevarēja iegūt īpašuma tieslbas uz strīdus dzelzceja atzarojumu.
Pie tādiem
apstākļiem atkrīt atbildētājas atsaukšanās uz it kā vēlāk notikušo (jau pēc pirkuma līgiima noslēgšanas) darījuma apstiprināšanu (ratihabitio) no Latvijas vaJdības iestāžu puses, jo nederīgu darījumu nevar ratihabēt. Bez tarn Apgabaltiesa ir nākusi pie kasācijas kārtlbā nepārbaudama slēdzicna, ka tāda
ratihabitio по valdības iestāžu puses arī neesot notikusi, jo
Tirdzniecības un rūpniecības ministrija, kuras kompetcncē pēc
Ministru Kabineta lērnuma ietilpa šl darījuma apstiprināšana,
šo darījumu apstiprinājusi saskaņā ar izdoto atlauju.
(1934. g. 21. marta spr. Latvijas Dzelzsc. virsv. pr. 1. pr. Klcina inant.
masu.)

3146., 3147.
Apgabaltiesa ir nākusl pic slēdziena, ka, spricžot pēc atbildetāja 1930. g. 10. jiīnija vēstules sarura, vinš apņēmies gadāt par sava dēla Ls 300,— parāda nokārtošanu un iztrūkstošo

suinmu picmaksāt. Konstatējot, ka dēls attcieies samaksāt
prasītājam, un ka zaudējumu. apmēru Ls 300,— atbildētājs atzinis savā vēstulē, Apgabaltiesa apmicrinājusi prasību saskauā
ar L. civ. lik. 3146. p. 1. pkt. un 3147. p. Pretēji kasācijas sīīdzības iesniedzēja domām, Apgabaltiesai bija pamats alsaukties uz L. civ. lik. 3146. p. 1. pkt. un 3147. p. ufl apmierināt prasību uz abiem šiem pamatiem. L. civ. lik. 3146. p. 1. pkt. taisni
uodibiua sukcesiju svešā parādā, kā prasījuma korrelütu. Ar
to kreditoram par labu nodibinās pirmā parādnieka un sukcesora kumulātīva atbildība, un pie tarn sukcesora primāras saistības veidā. L. civ. lik. 3147. p. noteikums — gādāt par citas
personas uznemšanos izpildīt saistību — nodibina patstāvīgu
promitenta saistību, un pie tarn primāru saistību, bct lūgums
saistības izpildīšanas termiņu pagarināt nav kondicija un nav
ari oferte, kas prasītu akceptāciju. Tādā kārtā, kvalificejot
partu attiecības pēc L. civ. lik. 3146. p. 1. pkt. un 3147. р., Арgabaltiesa varēja 1930. g. 10. jūnija vēsrulei nepieškirt miera
izlīguma nozīmi, un, sakarā ar to, varēja atzīt Нес. L. nopratināšanu par licku. Aiz tā paša iemesla tiesa varēja пецетГ
vērā, ka pats prasītājs vestuli ir tulkojis par ekspromisorisku
galvojumu, kāds iztulkojums, starp ciru, negrozTtu lietas iznākumu gala slēdziena zinā par labu atbildētājam. Ar to atkrlt
visi aizrādījumi atbildētāja kasācijas sūdzībā.
(1934. g. 25. janv. spr. Nr. 491, Tliielemaoa pr. 1. pr. Šprenku.)

3491.
Tiesu Palāta, izejot no prasītājas paskaidrojumiem prasības lūg-umā, nāca pie sledzicna, ka ar firmas „A. špilbergs un
Ко" paziņojumu, kurā viņa lūdz atbildētāju visus viiņai pienākosos maksnjumus turpmāk izmaksat prasītājai, nav notikusi
prasījuma ccsija prasTtājai, bet gan norādīšana uz prasītāju kā
samaksas vietu pec soliiüonis causa adjectio. Bcz tā Tiesu
Palāta atzina, ka atbMd&tāja savā 1927. £. 16. maija rakstā
sevi ncatzīst par debitor ccssus, bet tikai pazirjo prasītujai, ka
viņa turpmāk atzīs prasltāju par maksājurau leģitimēto saņēmēju. Šie Tiesu Palātas slēdzieniii par iriinēto dokumcntu sainiii т . izpratni attiecas uz lictas faktisko pusi un uav pār-

baudāmi kasācijas kārtībā. Izejot no šiem slēdzieniem, Tiesi
Palāta varēja prasību atraidīt, jo prasītājai pēc L. c. 1. 3491.
pants nepieder patstāvīgas prasības tiesības pret atbildēta.in
(Erdmann, System IV, 209. lpp.). Ar to atkrīt visi prasītājas
pilnvarnieka paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros viņš izieļ
no viedokļa, ka starp partiem pastāv uz cesiju pamatotas attiecības. Tādā kārtā Tiesu Palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība atstājar
bez ievērības.
(1934. g. 22. marta spr. Nr. 137, Milgrāvja kuģu būvētavas un mašīin
fabrikas akc. sab. pr. 1. pr. Finanču min.)

3878.
Apgabaltiesa ir apstiprmājusi miertiesneša spriediimu, ai
kuru apmierināta prasība par atbildētāja Martina S. izlikšanu
iz prasītājam piederošā nekustamā īpašuma. Atbildētāja aizrādījirms kasācijas sīīdzībā, ka viņš jau ieprickš esot nopircis
Antonijas Ž. daļu no nekustamā īpašuma, kuru vēlāk Ž. pār
devusi prasītājam, ķādēl Ž. nevarējusi nodot prasītājam lielā
kas tiesības nekā viņai pašal piederēja, —■ ir nepamatots; tas
izriet no L. civ. lik. 3878. p. piezīmes, pēc kuras prasītājam
pieder priekšrocība, jo prasītāja noslēgtais pirkuma līgums ir
ievests zemes gramatās. Ja arī prasltāja zināja, ka dala no
nekustamā īpašuma Ž. jau. bija pārdevusi atbildētājam, tad tas
tomēr nerādīja nekādus picnākumus no prasītāja puses prrl
atbildētāju, kas kā atstumtais pircējs-, saskanā ar L. civ. lik.
3878. p. var tikai prasīt no Ž. savu cventuālo zaudējumu aih
dzību. Ka prasītājs būtu uzņēmies uz sevi visus Antonijas /
pienākumus, to atbildētājs pirmo rcizi apgalvo tikai savā ka
sācljas sūdzībā, kādēl viņš nevar pārmest Apgabaltiesai §1
jautājuma nenoskaidrosanu un — sakarā ar to — viņa lūjruma
īieapmierināšanu pa.r prasītāja izaicināšanu tiesas sēdē, |>ai
apellācijas sīīdzībā aprādītās lietas pievienošanu un par Ž. kfl
trešās personas pieaicināšanu šinī lietā. ApgabaJtiesas moti
vus, aiz kuriem vina šo Iūjrumu atzinusi. par neapmierināmu
kasācijas sfidzības iesniedzējs pat nemēģina atspekot. Līda
ar to atkrīt visi kasācijas sūdzlbā pievestie apsvēruml.
(1934. R'. 23. marta spr. Nr. 698, J. Valtcra-Nicdras pr. I. pr. KriSčliku
un Selleru.)
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4106.
Atbildētāja savā kasācijas sūdzībā ncnoliedz, ka runā stāvošās telpas ir īrētas uz n e n o t e i k t u laiku, bet atrod, ka
īres maksa noteikta pa mēnešiem, un ka tādēļ viņa varēja uzteikt īres līgumu mēnesi iepriekš, jo tam apstāklim, ka ikmēnešu īrcs naudu atbildētāja maksājusi pa 3 mēnešiem uz priekšu,
nav izšķirošas nozīmes. Protams, maksāšanas termiņiem pašiem par sevi nav izšķil'ošas nozīmes jautājumā par īrcs līguma
ilgumu, t. i. jautājumā par laiku, uz kādu īres līgums noslēgts
(Erdmann, IV, 356. lpp.). Tomēr, lai piemērotu L. civ. lik.
4106. p. noteikumu par mēneša uzteikumu, vajadzīgs, lai īres līgums tiktu noslēgts uz mēnesi, kads līgums gan uz relocatia
tacita pamata var turpinaties nenoteiktu laiku. Ārēji, tā tad
radot icspaidu it kā par nenoteikta laika līgumu, bct pēč būtības paliekot par mēneša līgumu L. civ. lik. 4106. p. taisni satur sevī prezurmiju, kā tādi līgumi, kufos norunāta mēneša īre,
ir — pretēji nenoteikta laika līgumiem — mēneša līgumi, kuri
uzteicami mēnesi iepriekš, pie kam m ē n e š a maksām jābfit
noteiktām nevis kā techniskam samaksas veidam, bet taisni kā
nolīgtai Tres naudaii, pretēji p. piem. nolīgtai- g a d a īres naudak
Bet šaii gadījumā Apgabaltiesa šādu prezurmiju ir atradusi par
atkritušu aiz tā iemesla, ka konstatējusi, ka partu līgumā īres
rnaksa (kā īres līguma esenciāla sastāvdaļa) ir norunāta par
v a i r ā к i e m mēnešicm uz priekšu, un ka tādēļ arf uzteiksaiia ir iespējama vienīgi kā par nenoteikta laika līgumu. Pie
Nādiem apstākļ,icm, kur tiek konstatēts n e n o t e i k t a laika
fres līgums (ко nenoliedz arī atbildētaja), kui;š pēc savas būtības taisni islēdz L. civ. lik. 4106. p. picmērošanu (jo šāda līgunia uzteikumu rēgulē L. civ. lik. 4104. р.), Apga,baltiiesa pareizi ir noraidī'jusi atbildētājai tiesību izbeigt īres līguma atliccibas uz likuma pamata ar viena mēneša uzteikumu. Atbildētāja pievestais spriedums (Cvingmann, V 326) runā tieši
p r e t atbiļdētāju, jo tur noteikti atzīts, ka „als die Minimalnist eines auf unbestimmte Dauer abgeschlossenen M.ictverLrages eine halbjährliche zu betrachten ist" (272. lpp.). Katrā
i atbildētaja pal neapgalvo, ka viņa telpas butu irej'usi uz
viuiii nu'iicsi. un ka šāds mēneša līgums uz relocatio tacita pa-
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mata būtu turpinäjies nenoteiktu laiku. Tādēļ - - gala slēdzic
na ziņā — Apgabaltiesas spriedumas atzlstams par pareizu.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 789, Silitfu pr. 1. pr. Rigas pilsētu.)

4126.
Tiesu Palāta atzina par picrādītu, ka prasTtäja kä sava
tēva tiesību nēmēja ir saistīta attiecībā uz zemes grabalu ar
rentes līgumu, kuru prasītājas tēvs noslēdza ar atbildētāju. Šo
Tiesu Palātas atzinumu prasītāja kasācijas sūdzībā pat neapstrīd. Izejot no tā, Tiesu Palāta varēja prasību atraidīt, jo pēc
pareiza Tiesu Palātas aizrādfjuma L. с 1. 4126. pantā izteiktais
princips „Kauf bricht Miete" nav attiecināms uz jauno īpašnieku, kurš jau pirms īpašuma iesulšanas pirkšanas celā bija
saistījies attiecībā uz to ar rentes līgrumu. Apstāklim, ka pra
sTtäja mantošanas ceļā no sava tēva ieguva tikai vienu piektdalu no zemes gabala un četras piektdaļs iegruva ar mantojuma
dalīšanu, nav nozīmes iietā aiz tā iemesla, ka dalīšanas līgums
pēc bīītfbas nav pastāvīgs īpašuma tiesību iegūšanas veids
{„solo concursu fiunt partes"). Pretēji apgalvojumam kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta ir apsvērusi izpirkšanas līgnmu un
zemes grrāmatu nodaļas uzziņu, jo vienīgi šo dokumentu dēļ
viņa apsprieda jautājumu par to, vai prasītājai ir tieslbas pamatot savu prasību uz principa „Kauf bricht Miete". Tādā
kārtā Tiesu Palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzlbā pievestos
likumus.
(1934. g. 22. marta spr. Nr. 129, Zalrrms pr. 1. pr. Lauksargu.)

4311.
Tiesu Palāta neiziet no tā, ka starp 3 atbildetājilem bīlt
tikuši nodibināta a t k l ā t a tirdzniecTbas sabiedriba, bei gan
tikai aizrāda uz to, ka starp viniem pastāv sabiedriskas attie
cības, kādas, pēc Ticsu Palātas pareizā aizrādījuma, varSj0
uodibināties arī ar vienkāršu dahbnieku
vienošaaios1..,
Tomēr, pats Tiicsu Palātas slēdzicns pa.r starp а i bilde
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tajicm pastavošu civīltiesisku (ncvis atklātu tirdzniecības) sabicdrību n e attaisno Tiesu Palätas slēdzienu par atbildētāju,
kā civīlticsiskas sabiedrības dalībnieku, s o l l d ā r u atbiJdību,
jo pēc J. с 1. 4311. р. civīltiesiskas sabiedribas biedri ta.isni n eatbild solidāri par sabiedrfbas paradiem, un solidāras attiecības vispār nav prezumējamas (I. c. 1. 3335. р.).
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 56, Baueru un c. pr. 1. pr. Latv. spirtrūpn.
akc/sab. и. с.)

4519.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, galviniekam, kas atsaucas uz L. с 1. 4519. pantu, nav jāpierāda, ka piedziņa no galvenā parādnieka izdarāma tikpat sekmīgi un viegli,
bet gan kreditoram — prasītājam, kas noliedz galvinieka tiesību atsaukties uz minēto pantu, jāpierāda tādu apstakļu esamība, kuri pēc L. с 1. 4520.—4523. pp. izslēdz galvinieka tiesību cclt 4519. panta minēto noraidījumu (Kr. Sen. CKD. spr.
1901. g. Nr. 32). Prasītājs konkrētā gadījumā arī pats nav rīkojies saskaņā ar viņa tagad uzstādīto tezi, jo viņš pats mēginājis pierādīt 4522. p. priekšnoteikumus, atsaucoties uz liecinieku Cr., lai pieradītu, ka tiesu izpildītājs neesot ņēmis pretim izpildrakstu, izdotu pret atbildētājn Tr. (galveno parādicku), jo no tā neesot ко piedzīt, kādēl viņam bijusi tiesība
celt šo prasību arī pret atbildētāju B. kā galvinieci. Tomēr
Apgabaltiesa šo prasītaja aizrādījumu varēja neievērot jau aiz
tā viņas picvestā iemesla, ka tas apstāklis, ka p a š r e i z pēc
i/.pildu raksta no Tr. neesot iespējas neko picdzīt, ncgrozot šīs
lietas apstākļus, jo prasība esot apskatama no tā stāvokļa, kāds
bijis iesīīdzības brīdī. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja
domām, šis Apgabaltiesas viedoklis uzskatāms par pilnīgi saskanošu ar likumu un tiesu praksi (Scn. CKD. spr. 1927. g.
Nr. 172., 1929. g. 501. im c ) . Tādēl prasītājam konkrētā gadiiiiiiKi bija jāpierāda, ka atbildētāja Tr. maksātncspēja bija
konstatēta jau prasības celšanas laikā, kad atzīstot šo apstākli
i>;ir nenodibinātu, Apgabaltiesa pareizi atraidljusi kā priekšhiiT.'.n prel ^alvinicci B. celto prasību.
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 1У17, Rutkovska pr. 1. pr. Treibergu un
i

im ms.)

Vidzemes zemnieku likutni.

1013.
Tiesu Palāta uz vinas spriedumā pievesto apsvērumu pamata atzina par pierādītu, 1) ka lietai pievienota akts, kuru
mirusais Reinis K. apzīmēja par testāmentu, neapšaubāmi iziet no Reina K. un satur viņā skaidri un noteikti ijzteiktu pēdējo gribu, kaut arī daži aktī lietotie izteicieni ir nepilnīgi' un
neizdevīgi; 2) ka kaut gan Reinis K. kādreiz slimoja ar gara
vājību, bija nenormāls un savādnieks, tomēr testamenta sastādīšanas laikā vinš nekādas nenormālības neizrādīja, bet pats
apsaimniekoja savas mājas un kārtīgi vadīja saimniecību; 3)
ka pie testamenta sastādīšanas liecinieks Š. pierunāja Reini K.
novēlēt savu mantu atbildētājam Andrējam K. par labu, un Rei
nis К. sastādīja testāmentu zem tādas pierunāšanas iespaida,
-bet ka šie apstākli nedod pamatu slēdzienam, ka testamenta
nav izteikusies Reiņa K. brīvā griba, un ka tas ir sastādīts zem
spaidu vai viltus iespaida; 4) ka pirms miršanas Reinis К. izteicās, ka nožēlojot, ka iecēlis Andrēju K. par savu mantinieku un nodevis viņam saimniecību, bet testāmentu viņš nav
atsaucis, kaut gan viņam aizrādīja uz tādu iespējamību. Šie
Tiesu Palātas atzinumi attiecās uz lietas faktisko pusi un nav
pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Izejot no tiem, Tiesu PaJāta
varēja uz Vidz. zemn. lik. 1013. panta pamata atzīt Reiņa Ktestāmentu par derīgu formas un satura ziņā un atraidīt prasTbu dēl šī akta atzīšanas par neesošu un atceltu un dēl prasītājas atzīšanas par Reina K. likumīgo mantinieci uz ideālo ceturto daļu. Apstāklis, ka akts bez Reiņa K. pēdējās gribas sa
tur arī dažus Andrējam K. uzliktos pienākumus attiecībā \xz
testātoru, nevarēja novest Tiesu Palātu pie cita slēdziena, jo
saskaņā ar L. civ. lik. 2474. pantu, citas akts dalas jāiztulko
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iādā ziņā, lai testāmcnts paliktu, cik icspējams, spēkā un neaizskārts un, šaskaņā ar L. civ. lik. 2364. pantu, ar testämcntu
ncsavicnojamie nosacījumi ir vicnkārši strīpojumi. Pretēji
prasītājas pilnvarnieka aizradījumam kasācijas sudzibā, Tiesu
Palāta savus slēdzicnus к pamatojusi uz visu lictā nopratināto
liecinieku liecību kopibas,, un viņa ncbija spiesta apstāties pie
katras atscvišķas liecības vai atsevišķa izteicLena (Sen. CKD.
.spr. 27/44). Savu slēdzienu, ka Rcinis K. ir sastādījis tcstāmeiitu un tā sastādīšanas laikā atradies pie vescla prāta, Tiesu Palāta pamato ne tikai uz Roberta K., bct pirmām kārtām. uz
Valtera Š. tiecības. PrasTtājas pilnvamieks kasācijas sūdzībā
pat neapgalvo, ka šis slēdziens ncatbilst liecinieka Š. apliecinātiem apstākliem. Tadēļ pat gadījumā, ja Tiesu Palāta arī
būtu sagrozījusi liccinicka Roberta K. liecību, vinas slēdziens
ar to nebūtu satricināts. Tādā kārtā Tiesu Palātā nav pārkāpusi kasācijas sūdzībfi pievestos likumus, kādēl kasācijas sūdzība atstājama bez ievērības.
(1934. g. 22. marta spr. Nr. 142, Krfms pr. 1. pr. Kanaviņu u. c.)
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Tiesu Palāta noraida atbildētāja iebildumu par strīdū esošās zemes iegūšanu ar iesēdējumu uz tā pamata, ka atbildētājs nav pierādījis, ka prasītājs zem,i būtu galīgi nodevis atbildētājam īpašumā, vai kā a t b i l d ē t ā j s to būtu sagrābis, vai
ka prasītājam bīītu nolūks strīdus objektu pamcst. Pie tam
Tiesu Palāta atsaucas uz Senāta spriedumu 26/280. Pēc atbildētāja pareizā aizrādījuma viņa kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta nepareizi sadala pierādījuma nastu starp partiem. Saskanā ar Senāta paskaidrojumu spriedumā 27/299, nevis atbildētājam, kas atsaucas uz iesēdējumu, jāpierāda, ka viņš valdījis
mierīgi bez strīdus un kā īpašnieks, bet gan katra valdīšaua
kā tāda prezumējama kā likumīga, nepārtraukta, bezstrīdīga uri
pastāvīga (neatsavinata) un tad noved pie iesēdējuma, ja vien
valdīšana turpinājusies 10 gadus. Pēc Latg. с 1. 531., 533. pp.
nav prasāmi nedz bona fides, nedz justus titulus. Nav saprotams, kādēl pēc Tiesu Palātas domām, atbildētājam,, kas uz iesēdējumu atsaucas, būtu savukārt jāpierāda, ka viņš, atbildētājs, būtu sagrābis zemi. Tiesu Palāta šai ziņā pilnīgi pārpratusi viņas picvesto Senāta spriedumu 26/280, kur licta iet
nevis ap iesēdējuma priekšnoteikumiem, bet gan ap to, kad
kāda valdīšana i z b e i d z a s un kad atbildētājs, būdams icsaukto kara dienestā, būtu ar vai pret savu gribu z a u d ē j i s
savu varu par strīdus objektu. Konkrēta lieta, turpretim, grozās ap jautājumu nevis par valdīšanas zaudējumu atbildētaja
personā, bct, taisni otrādi, par iesēdējumu atbildētāja persona,
proti, par uzukfipijas valdīšanas priekšnoteikumiem atbildēuiia
personā.
(1934. s. 21. marta spr. Nr. 57. Dzeiba pr. I. pr. Pabērzu.)

545.

Apgabaltiesa atraidījusi prasību, ar kuru prasītājas prasa
ienākumus no kopējas mantas, kas atradusies vienīgi atbildētāja lietošanā, atz >tā iiemesla, ka pašas prasītājas neesot vēlējušās
zemi apstrādāt kopā ar atbildētāju, un ta kā prasītājam esot
ļespējams zemi kopīgi lietot (izmantot), trkai reali atdalot no
kopējā īpašuma atsevišķu zemes gabalu lietošanai, ко atbildētājs esot darījis, atstājot prasītājam neapstrādātu zemes gabalu, atbUstošu viņu ideālām daļām, tad atbildētājs ar savu ricību nekādus zaudejumus prasītājam neesot nodarījis.
Tomēr, pretēji Apgabaltiesas domām, līdzlpašnieku tiesības uz kopējas mantas ienākumiiem ncmaz neatkarājas 110 tā,
ka līdzīpašnieks fiziski piedalītos kopējās mantas apstrādāšanā. Vienīgi gadījumā, ja starp līdzīpašniekiem būtu notikusi
vienošanās par kopējās mantas lictošanas kārtību (apstrādāšanu), um kāds по līdzīpašniekiem šo vienošanos nepildītu, tad
atkristu pēdējā tiesības pretendēt uz ienākumiem no kopējas
mantas. Tamdēļ arī ir nepareizs Apgabalticsas uzskats, ka,
ja atbildētājs prasītājam no kopējā īpašuma atdalījis 2 ha ze
mes, tad ar to prasītājas, nepstrādājot šo zemes gabalu, jau
bfitu zaudējušas savas tiesības uz attiecīgu dalu 110 kopēja īpašuma iienākumiem, jo kamēr attiecīgā reālā dala nav līdzīpašniekam izdalīta attiecīgā kārtībā, visiem līdzīpašniekiem pieder
līdzīpašuma tiesības un juridiska un faktiska līdzvaldīšana viscaurl arī attiecībā uz kuru katru visas kopējās zemes reālu daļinu, to starpā arī uz to reālo dalu, kuru varbūt viens no līdzīpašniekiem ieņem. Latg. civ. lik. 545. p. uzstāda katēgorisku
noteikumu, ka līdzīpašniekam ir no vienas puses tiesības uz
proporcionālu daļu ienākumu un no otras puscs ari pienākums
tai pašā proporcionālā dalā piedalīties izdevumos. В et, ka tieši fizisks darbs zemes apstrādāšanas ziņā būtu nepieciešams
priekšnoteikurns līdzīpašnieka tieslbām prasīt ienākumu proporcionālu da[u, to likuma noteikumi neprasa. Pats par sevi
saprotams, ka līdzīpašniekam, pieprasot daļu ienākumu, jācieš
arī auglu (ienākumu) ražošanas izdevumi (sal. Sen. CKI). spr.
i9/94 un 213). Atraidot tamdēļ šo prasību tikai. tāpēc, ka atbildētājs atstājis neapstrādātu zināmu zemes gabalu prasītāju
lietošarai, un ka pašas prasītājas nav vēlējušās piedalīties ze-
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mes apstrādāšanā, Apgabaltieša savā spriedumā ir pielaidusi
motlvu nepareizību, ar ко pārkāpusi Civ. pr. nolik. 196. p. uti
ari nepareizi iztulkojusi Latg. civ. lik. 545. p.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 676, Jonikan un Straupe pr. 1. pr. Jonikaniem).

Likums par telpu īri.
1.
Apgabaltiesa atraidljusi prasību par strīdus dzīvokla īres
normēšanu aiz tā iemesla: a) ka dala no nama, kur atrodoties
strīdus dzīvoklis, esot bijusi neapdzīvojamā stāvoklī un b) ka
ar kapitālremontu, kura vērtība pārsniedzot 25%" по nama
pirms remonta vērtības, nams esot pārvērsts apdzivojamā stāvoklī.
Pretēji prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā,
Apgabaltiesa pie kapitalremonta precentuāla apmēra aprēķināšanas pareizi ir ņēmusi par pamatu to nama vērtību, kura bija
namam pirms kapitālremontu izvcšanas. Šai ziņā likuma tekstā (Lik. par telpu īri. 1. p. piezīmē) gan tieši nav aizrādlts,
kāda nama vērtība, pirms vai pēc remonta. būtu ņemama vērā
pie kapitāJremonta procentuālā apmēra noteikšanas, bet toinēr
ši panta piezīmē iet rnna par divām vērtībām: a) nama vērtība un b) kapitalremonta vērtība, un ja šīs piezīmes beigu da
la nosaka, ka par kapitālremontiem nzskatāmi iādi remonti,
kuri pārsniedz 25% по nama vērtības, tad šai gadījumā ir domāta ta nama vērtība, kas tarn bijusi pirms remonta, jo pretējā
gadījumā arī pati kapitalremonta vērtība, ka tāda, jau ietilptu
nama pēcremontu vērtībā im pie procentuala kapitalremonta
apmēra noteikšanas nctiktu salīdzināta nama vērtlba ar kapital
remonta vērtību, bet gan nama plus kapitalremonta vērtība ar
kapitalremonta vērtību. Neatkarīgi по tā šī piezīme ir picvesta
Lik. par. telpu Iri ar to noltlku, lai dotu namsaimnickiem iespēju ar kapitālremontiem savest kartībā pa dalai neapdzīvotus namus, radīt jaunus dzīvokļus un ar to samazināt dzīvoklu
krizi, bet по otras puses arī tāpēc, lai namsaimnieks, ieguldot
kapitālrcmontos lidäkus līdzekļusi, varētu panākt, ka.uz namu
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nebūtu attiecināmi Lik. par telpu Iri noteikumi un namsai
nieks varētu noteikt dzīvoklu īri tādā apmēra, ka ar kapitālremontu namā icguldītie lldzekļi rentetos un vispār saimnieciski attaisnotos. Tamdēl arī namsaimniekam, pirms stāties
pie kapitālremonta izvešanas, nepieciešami noskaidrot, vai un
cik pareizs vitia saimnieciskais aprēķins. То viņš var vienīgi
tad, ja jau pirms remontu izvešanas viņam ir iespējams operēt
ar jau zināmām vertlbarn, un tāda var būt tikai nama vērtība
pirms remontiem. un paša remonta vērtība pēc sastādīta būvplāna un aprēķina; bet tas, kāda tirgus vērtība (jo pēc tiesu
iestāžu nodibinātas prakses pie kapitālremontu vērtības aprēķināšanas ņemama vērā nama tirglis vērtība — Sen. CKD.
spnied. 1930/1613) būs namam pēc remontiem, namsaimņiekarn
nav iespējams iekalkulēt Nepareizi domā prasītājs, it kā 1. p.
piezīmē lietotie vārdi „celti", „iebūvēti", „pārvērsti" norādītu,
ka likumdevējs domājs taisni nama pēcremonta vērtlbu, jo šeit
likuma tekstā pagātnes izteiksmes forma ir lietota tāpēc, lai
izteiktu, ka Lik. par telpu i'ri nav attiecināms uz tādiem namiem, kuri ar kapitālremontiem jau ir pārvērsti, bet ne uz tādiem, kurus namsaimnieks vēl pašlaik pārvērš vai arī nākotnē
tikai taisās pārvērst apdzīvojamā stāvoklī. Ar to atkrīt kasācijas sūdzības 1. pkts.
Apgabadtiesa nebija spiesta sevišķi apsvērt prasītāja aizrādljumu, ka eksperti pie remonta vērtības noteikšanas vadījušies no tīri teorētiskām būvdarbu vienību cenām, bet nav
ļiēmusi vērā, cLk atbildētāji faktiski par remontiem samaksājuši,
jo šai ziņā Apgabaltiesa ir pievienojusies ekspertu slēdzienam
un līdz ar to atzinusi par pareizu ekspertu aizrādījumu, ka šai
gadījumā faktiski izmaksātās cenas par remontdarbiem pie
strīdus mājas nav iespējams noskaidrot, jo tie maksājumi, ко
saoēmuši remontu izdarītāji attiecoties ne tikai uz strīdus namu, bet arī uz pārējiem atbildētājiiem piederošiem namiem. Bez
tam prasītājs ne zemākās instancēs ne arī kasācijas sūdzība
nav konkrēti apstrldējis ekspertu pieņemto darbu vienību ce
nas, nedz arī aizrādījis, kādi darbi un par cik ir aprēķināti augstāki nekā tie īstenībā namsaimniekam izmaksājuši. Nevieta
prasītājs pārmet Apgabaltiesai, ka tā nav apsvērusi arī no ēkspertiem pielaistās nepareizības pie наша ienesīguma aprēķināšanas. Šai gadījumā ekspertiem nebija jftnosaka aama ienesīgu-
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т а vērtība, kā tāda, bet ekspertu uzdevums biija noteikt nama
tirgrus vērtību. Šo vērtību arī eksperti pēc viņiem pazīstamiem nama ienesīguma un nama būves vērtības noteikšanas
panēmiileniemi ir izkalkuiējuši 'Prasītājs gan apstrīd šādu nama
firgus vērtības noiteikšanu, tamēr' tuvāk nepaskaidro, kādā citā
kārtībā tad īsti būtu iespējams noteikt nama tirgus vērtibu. Ar
to atkrit kasācijas sūdzības 2, pkts. Kas attiecas uz prasītāja
paskaidrojtimiem viņa kasācijas sūdzības 3. pktā, it kā namis
nebūtu bijis neapdzīvotā stāvoklī, tad šai ziņā Apgabaltiesa,
pievienojoties ekspertu slēdzienami, ir nākusi1 pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka dala no strīdus nama nav bijusi apdzīvojamā stāvoklī. Tamdēļ arī Apgabaltiesa varēja
nākt pie tālāka slēdziena, ka arī uz šo gadījumu attiecmāma
Lik, par telpu īri 1. p. piezīmē, jo šīs piezīmes piemērošanaa
nav vajadzīga to faktu konstatēšana, ka viss nams vai arī па
т а lielākā daļa pārvērsti по neapdzīvota apdzīvojamā stāvoklī,
bet št piezīme piemērojama arī tad, ja tikai viena daļa pārvērsta šinī stāvoklī, ja tikai kapitālremonta vērtība pārsniedz
25%' по пата vērtības, kāda piezīme uzskatāma vienīgi par
izšķirošu šai jautājumā (sal. Sen. CKD. spr. 29/1421). Ar to
'atkrHt kasācijas sūdzības 3. pkts.
(1934. g. 22, febr. spr. Nr. 569, Mucenieka pr. 1. pr. Vīksniņiem.)

Saskanā ar Lik. par telpu īri 32. p. 4. pkta tiešo izpratni
īrnieks izliekams tikai tad, ja viņa p a š a telpas prasa neatliekarrtu remontu (sk. arī Sen. civ. kas. dep. spr. 1925. g. 31. janv.
Nr. 33, Alkšņa prasībā pret Lipmanoviču); ceturtā stāva izbūves vajadzībai, kas likta prasības pamatā, nav idenliska ar atbildētāja dzīvokļa remonta nepieciešamību īres lik. 32. p. 4. pkta
nozīmē; Lik. par telpu īri kā lex specialis nav tulkojams paplašinātā nozīmē, Hdz ar to atkrīt arī kasātora paskaidrojumi,
ar kuriem viņš cenšas pierādīt šī likuma 32. p. 4. pkta piemērojamību arī nama atsevišķa stāva izbīives gradījumā.
(1930. g. 26. sept. spr. Nr. 1447, Bīlmanis pr. 1. pr. Ketis.)

Likurns par telpu 1 ri.
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37.

Atbildētājs savā kasācijas sūdzībā aizrāda vienīgi uz to,
it kā pēc agrākā tiesas spricduma par īres погте§али vispar
ncbūtu vairs icspējams tiesas spricdums par īrcs normēšanii
starp citiem prāvniekiem uz tām pašām telpām, kāds uzskats,
kā pretimrunājošs Civ. proc. nolik. 1021. р., ir nepareizs.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 791, Vaivoda pr. 1. pr. Rotšteinu.)

Civīlprocesa nolikums.
37. (29-a).
Nedibināts iir arī atbildētāja. uzskats, it kā Apgabaltiesai
šo lietu vajadzējis izbeigt tāpēc, ka saskaņā ar Civ. pr. nolik.
37 (1930. g. redakc, Lik. kr. Nr. 100) šīs lietas iztiesāšana
vairs nepiekrītot miertiesnešu iestādēm. Lai gan pēc vispārēja principa jaunicm procesa nolikuma noteikumiem ir atpakajejošs spēks, t. i. viņi arī piemērojami jau iesāktās lietās, bet
tas attiecināms vienīgi uz tādiem procesa noteikumiem, kas
groza pašu tiesāšanas kārtību, bet nav attiecināms uz tiem
gadījumiem, kad tiek grozīta lietu piekritība. Parasti pie piekritības grozīšanas jau likumdošanas kārtībā tiek noteikts, kas
darāms ar jau iesāktām Ketām, bet ja tas nav noteikts, tad pa
rasti jau iesāktās lietas turpināmas un nobeidzamas tai pašā
ticsā, kur tās jau bija iesāktas (ubi semel coeptum est judicium, ibi et finem accipere debet). Šai gadījurnā jo vairāk vēl
lapēc Apgabaltiesai nebija iemesla šo lietu izbeigt, ka pats atbfldētājs pēc tarn, kad jau bija spēkā jaunais likums par piel.ritību, pirmā tiesas sēdē 1931. g. 14. deecmbn nebija cēlis nolaidījumu par šīs lietas piekritību un nebija lūdzis lietu izbeigt,
bet gan bija lūdzis caurskatīt apeikācijas sīīdzību, kādēļ tagad
vn.iam nav pamata pārmest Apgabaltiesai lietas neizbeigšanu
'ickritības dēļ.
(1У34. g. 21. marta/ 17. aprīļa spr. Nr. 677, Gritforjevas u. с pr. I. pr.
droviem.)

155. (112.).
Prasītājs pārsūdzejis Apgabaltiesas spriedumu, ciktālu ar
IM atraidlta prasība Ls 150,— pārsnicdzošā daļā. Prasītāja
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kasācijas sūdzība pelna ievēnbu. Visp irms prasītaja parcizi
aizrāda uz to, ka ApgabaJtiesa bcz picti ekoša pamata prasību
apmierinājusi Ls 150,— apmērā, kamēr atbildetājs prasibu atziriis Ls 160,— apmēra. Gan miertiesu iestādes atzīsanas atsaukšana pielaižama arī ārpus Civ. proc. nol. 569. pantā minētiein gadījumiem (Sen, CKD. spricd. 1931. g". Nr. 628), bct to
mer Apgabaltiesai, ja viņa nepiešķir nozīmi atbildētāja iztciktai
prasības vai kāda fakta atzīšanai, šāds savs slēdzicns arī pietickoši jāmotlvē; konkrētā gadījumā tomēr Apgabaltiesa savā
spriedumā nemaz neuzdod, kcādēļ viņa nav rēķinājusies ar prasības atzīšanu no atbildētāja puses augšā pievestā apmērā, ar
kādu rīcību Apgabaltiesa piclaidusi motīvēšanas nepilnību uiī
Civ. proc. nol. 181., 196. pp. pārkāpumu.
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 625, Muskara pr. 1. pr. Poreju.)

181. (129.).
Uz atbildētāja lūffumu. rniertiesā nopra.tināts li.ecinieks V.. .. Mierliesnesis ŠT lied-nieka liecībai nav piešķīris ticamību... Arī Apgabaltiesa V. liecībai nav рьеšķīrusi nozīmj, aizrādot savā spriedumā, ka īmertiesiiesis
šim lieciniekam neesot ticējis un ka Apgabaltiesaii šī
rrriertiesneša pārliecība neesot jāpārbauda.
Šcāds Api^abaltiesas motīvējums atzīstams par nepareizu, jo saskaņā ar
Civ. proc. nolik. 265., 181. pp. pašai Ap;^abaltiesai jāapsver visi
lietās norādītie apstākļi un jānoteic pēc sirdsapziņas pārlieeības picrādījumu nozīme un spēks. Tādēļ Apgabaltiesa nevareja aprobežoties ar nenozīmīgo aizrādījumu uz micrtiesneša
uzskatu par liecinieka V. liecības neticamību, bet vii.iai pašai
bija jāieņem noteikts viedoklis attiecībā uz šo liecību, knra, pēc
atbildētāja apgalvojuma, tieši apstiprinot viņa ierunu pret
prasibu.
(1934. g. 23. febr. spr. Nr. 555, Pricdes pr. 1. pr. Antonii.)

184. (133.) p. picz.
Apgabaltiesa atstājusi bcz ievērības prasītāja apeljācija
sīīdzību, ar kuru tas bija pārsīidzčjis micrtiesneša spricdiiin

ļ

daļā par tiesāšanas izdevumiem, aiz tā iemesla, ka Civ. proc.
nolik. 184. p. piezīme neuzlickot miertiesnesim par pienākumu
darba algas prasības liietās katrā gadījumā piespriest ticsāšanas izdevumus 25% по prasības vērtības, bet arī šinls lietās
miertiesnesis varot noteikt pēc sava uzskata, jo ar so piezīmi
noteikta tikai augstākā tiesāšanas izdcvumu norma darba al
gas prasības lietās. Šāds Apgabaltiesas uzskats ir atzīstams
par pareizu un šai ziņā Apgabaltiesa pilnīgi dibināti atsaucas
uz šīs piezīmes redakciju, ka tiesāšanas izdevumus „var pie
spriest" līdz 25%, kas tikai norāda augstāko tiesāšanas izdc
vumu robežu. Ja ar šo 184. p. piezīmi ir arī domāts piespiest
zināmā mērā darba devējus rupēties par kārtīgu darba algas
izmaku darba ņēmējiem un novērst darba algas picprasīšanu
tiesas celā, kur darba devējam draudetu bez algas samaksas
arī vēl samērā licli tiesāšanas izdevumi, tad tas pats par sevi
vien vēl nemaz nepierāda, ka tiesāsanas izdevumi būtu jāuzliek katrā lietā 25% apmērā по piespriestā darba algas prasījuma, bct pēc Civ. proc. nolik. 184. p. un piezīmes un Tiesu
iek. lik. 321. p. IV pieā. 5. p. satura un izpratnes, ja prasības
priekšmeta vērtība nepārsniedz Ls 500,—, tiesāšanas izdevumu apmēra noteikšana piekrīt miertiesnešu iestāžu icskatam
(sal. Sen. CKD. spricd, 20/24 un 25/239). Pareizi gan aizrāda
prasītajs, ka Civ .pr. nolik. 184. p. piezīme ievesta ar nolūku,
lai darba algas prasības lietas tiesāšanas izdevumi tiktu piespriesti augstāki nekā pārējās lictās, bct ja šai lietā micrties
nesis nav pat piespriedis tiesīīšanas izdevumus tādā apmērā,
kā to paredz zvēr. adv. takse (IV pielik. pie T. iek. lik. 321. р.),
tad tas vēl nenorāda, ka šai prasības lietā, kā darba algas prasībai, nav piespriedis tomēr vairāk, nekā to vinš bīitu darījis
vispārējā prasības lieta pic tfidiem pat apstākļiem, kādos norilējusi konkrētā lieta. Nevietā prasītcājs pārmet Apgabaltiesai
;t kā tā bīītu. piesavinājusies kas. instances tiesības, jo Apgabal
tiesa ir apsvērusi slrīdus jautajumu tiktāl, ciktal pats prasītājs
savā apcllācijas sfidzlbä to bija apstrīdējis un apellācijas siidzība по prasītāja arī bija izvirzīts tikai formalais viedoklist
Ja jau prasītājs atrada, ka miertiesneša uzskats par tiesāšanas
izdevurau apmēru ir ncparciza, tad virjam to vajadzēja pēc bū-
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iības apstrīdēt ar konkrētiem pierādījumiem, jo saskana а
Civ. proc. nolik. 255. p. apellācijas sūdzībā ir jānorāda li
iemesli, kuru dēl tās iesniedzējs spriedumu uzskata par n
parcizu.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 750, Grecova pr. 1. pr. paju sab. „M.
Kuzrjecovs".)

271. (175.).

ļ

1) Apgabaltiesa apimerinājusi prasītāja prasījumus daļ
par darba algu pilnā apmērā, neskatoties uz to, ka prasītaju
pilnvarnieks pēdējā tiesas sēdē bija paskaidrojis, ka viņš samazinot prasību un pieprasot darba algu tikai līdz 1929. £.
23. jūlijam. Šādu prasītāju pilnvarnieka paskaidrojumu Apgrabaltiesa iztulkojusi tādā kārtā, ka ar to prasītāju pilnvar
nieks neesot domājis samazināt pašu prasības summu, bet ar
to viņš esot noteicis to laiku, Hdz kuram atbildētāja bijusi prasītāju darba devēja. Ka tāds būtu bijis prasītāju pilnvarnieka
nolūks, to Apgabaltiesa, lietojot savā spriedumā vārdu „acīm
redzot" dibina tikai uz v a r b ū t ī b u , jo no paša paskaidrojuma burtiskā teksta, kādā veidā tas ievests protokolā, nebūt neizriet, ka lietotie vārdi „samazinot prasību" ir domāti tikai
pretrunu noskaidrošanai attiecibā uz kalpošanas laiku. Pie
tādiem apstākļiem Apgabaltiesai uz Civ. proc. nol. 271. p. pamata bija pienākums noskaidrot, kādā nozīmē minētie vārdi
lietoti, uzstādot prasītāju pilnvarniekam attiecīgļis jautājumus,
bct tiesa nevarēja savu spriedumu dibināt uz varbūtību vien.
Ja arī prasītāji nebija iesūdzības rakstā un arī tālākā lietas gaitā uzdevuši, par kādu laiku viņiem Tsti alg:a pienakas, tad to
mer, aizrādot iesūdzības rakstā, ka viņi kalpojuši pie atbildētājas līdz 1929. ff. 23. septembrim, nadibinājās prezumeija par
labu tam, ka alg;as parāds pastāv arī par beidzamiem diviem
mēncšiem, un ja tas nebija noteikti izteikts, tad arī šos apstākļus tiesai vajadzēja noskaidrot saskanä ar Civ. proc. nol.
271. p. noteikumiem.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 673, Papšs u. с pr. 1. pr. Stīptiieks.)

.
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sūdzības iesniedzēja aizrādījumam,
2) Pretēji kasac
jāatzlst par
principā
pareizu Apgabaltiesas uzskats, ka
prasītājam bija japicrāda, ka atbildētāja izdarītais maksajums
(;ii- velāk izpirkto vekseli) attiecas uz kādu citu lietu un izdants uz darījmna pamata, kas nestāv sakarā ar šo lietu (Civ.
proc. nol. 102. р.; Sen. СК1). spr. 1927. g. Nr. 65). Apgabaltiesa, atrodot, ka prasītājs sava paskaidrojuma pareizību ne ar
ко necsot pierādījis, pārmet virjam, ka viņš neesot devis paskaidrojumus par darījurnu, uz kuru, pēc vina ieskata, vekselis attiecoties. Tomēr no lietas redzams, ka Apgabaltiesa rīkojusies pretēji saviem procesuāliem pienākumiem, jo atrodot,
кa prasītājs šinī priekš lietas relevantā jautājumā nav devis
vajadzīgos paskaidrojumus, Apgabaltiesai šie paskaidrojumi
но viņa bija jāpieprasa saskaņā ar Civ, proc. nol. 271. un
272. pp. (2. teik.). Nemēģinot noskaidrot šo jautājumu, kas,
pec Apgabaltiesas pareiza uzskata, iespaido šīs lietas iznfikumu, Apgabaltiesa pārkāpusi nupat minētos likuma pantus.
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 624, Muskara pr. 1. pr, Poreju.)

728. (635.).
Trešās personas atbildībai pret piedzinēju par Civ. proc.
nol. 728., 729. pp. noteikumu ncizpildīšanu ir līdzīgs pamats ar
atbildlbu par Civ. pr. nol. 725. un 726. p. p. neieverosanu, kädēl trešā persona par piedzinējam nodaritiem zaudējurmem ar
Civ. proc. nol. 729. (636.) p. notcikuma neieverosanu ir padota
tai pašai atbildlbai, kāda noteikta Civ. proc. nol. 727. pantā
(Sen. CKD. spr. 1932. g. Nr. 693). Tādā kārtā uz 728., 732. pp.
pamata celtäs prasibas liktenis atkarājas no tā, vai trešās per
sonas rokās, по kuras atsauksme tika picprasīta, patiesībā atradas kādas parādnieka nandas summas (Sen. CKD. spr.
1930. g. Nr. 86). Konkrēta gadljumā Apgabaltiesa koiistatcjusi,
ka parādniekam Šv. по atbildētāja pieuācās Ls 32,20, по kuriem pēc likuma bija ieturami prasītājam par labu Ls 10,73, un
kurus viņš Sv—am izmaksajis pēc atsauksmes pieprasīsanas.
Tādā kārtā atbildētājs ar savu nepardzu rīcību nodarījis prasītājam zaudējumus Ls 10,73 apmcrā, kādēl Apgabaltiesa arī
pilnīgi parcizi tikai šādā apmērā prasību apmierināiusi.
(1934. g. 23. mart'a spr, Nr. 761, Kurmja pr. 1. pr. flellšteimt.)
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Tiesas slēdziens par to, ka konkrētā gadījumā prasītāja
padarītie büvdarbi uzskatāmi par tādiem darbiem. kuru izpildīšami nebūtu iespējams sagaidīt citādi, kā par atlldzību (L.
civ. lik. 4175. р.), attiecas uz lietas būtību un kasācijas kārtībā nav pārbaudāmi.
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 701, Lāča pr. I. pr. Lāci.)

1022. (896.).
Civ. proc. nol. 1022. (896.) pp. paredzētā kārtība piem.ēīojama vienīgi gadījumā, kad „tiesa savā s p r i e du m ā", t. i.
p r a s ī b a s lietā, atzīst, ka prāvu zaudējušai p u s e i jāatdod
uzveikušai personai, jāatlīdzina zaudējumi vai jādod norēķins...". Tā tad, pievestie panti paredz, ka starp abām pusēm (partiem) iepriekš b ū t u n o t i c i s p r o c e s s p r a s i 
b a s 1 i e t ā, kurā noticis s p r i e d u m s p r a s ī t ā j a m par
labu.. Bet nekad nav aprāditfi kārtība piemērojama, kad nav
nedz prasības lietas, nedz partu, nedz sprieduma.
(1934. к. 24. janv./22. febr. ьрг. Nr. 1862, Valdheima L)

1279. (1131.).
Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka pēc obligācijas, kas ingi osēta Rīgas Starptautiskai bankai par labu. piedzīšana tikusi
vērsta uz ieķīlātā nama īres ienākumiem;, un ka tādā vaidā piedzītā nauda izlietota bankas parāda segšanai. Kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrāda, ka šī nauda esot pieškirama hirografiskicm kreditoriem un nevis obligācijas turētājam, jo Civ.
proc. nolik. 1279. (1131.) p. nevarot piemērot šim spaidu piedzīšanas gadījumam, bet tas esot piemērojarns tam gadījumam,
kad parādnieks pats iekasē im patur pie sevis īres naudu. Civ.
proc. nolik. 1279. p. nosaka, ka saņemtie ienākumi no nekustamas mantas pievienojami tai summai, kas ieņemta šo manlii
pārdodot. Šinī gadijumā ir irrclevanti, vai ienākumi iekasēti
caur pašu parādnieku, vai arī spaidu celā. Kasācijas sūdzības
iesniedzējas apgalvojums, ka iekasētās īres naudas būtu sada
ШШШШШЯЯШЯШ/ШШ1^Ш
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lämas starp hirografiskiem krcditoriem, t. i. ka šicm kreditoriem bīītu piešķiranias priekšrocības pret hipotēkariskā veidā
nodrošinātām prasībām, — na,v ne ar ко pamatots, un atrodas
pretrunä ar L, civ. lik. 1372. р., uz kuru atsaucas Tiesu Palāta.
Aiz šiem īcmesliem atkrīt vsi kasācjas siidzībā pievestie apsvērurni.
(1934. g- 23. niarta spr. Nr. 123, Finkelsteina nek'. īpaš. pārdoš. 1.)

1339. (1202.).
Apgabaltiesa atstājusi bez caurskatīšanas Finanču miniistrijas sudzību par tiesu izpildītāja nepareizu rīcību, kuru tas
T)ēc sūdzētājas domām esot piela.idis kā pie I. Latv. cukurfabrikas akc. sab-bai piederošā nekustama īpašuma aprakstīšanas
pārdošanai, tā arī izsludinot pazirjojumus par šī īpašuma pār■došanu, aiz tā iemesla, ka šī sūdzība iesniegta pēc Civ. proc.
nolik. 1339. (1202.) un 1341. (1204.) pp. paredzētiem termiņiem.
Tiesu Palāta Finanču ministrijas pārsūdzību arī atstājusi bez
ievērības. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, Ticsu Palāta nākusi pie pareiza slēdziena, ka Finanču ministrijas sūdzība par tiesu izpil■dītāja ncpareizu rīcību, kā pie'nekustama Tpašuma aprakstīšanas, tā arī pie paziņojuma par nckustamas mantas, publiskas
pārdošanas izsludināšanas, ir iesniegta pēc termiua. Šai gadījumā sūdzētāja savā blakus sūdzībā par Apgabaltiesas lēmumu bija aizrīidījusi, ka ticsu izpildītājs pie nekustama īpašuma
aprakstīšanas ncesot icvērojis Civ. proc. nolik. 1255. (1110.) р.,
1250. (1104.) р. 3. pktu un 1254. (1109.) р. īioteikumus, par šā••du noteikumu neievērošanu Finanču ministrijai arī vajadzēja
sūdzību iesniegt Civ. proc. nolik. 1339. (1202.) p. paredzētā
laika, jo arī sīidzētāja bija piedzīšanas lietas dalībniece; tāpat
atticcibā uz nepareizībam pie izsludināšanas (Civ. proc. noiik.
1288. (1147.) p. neievērošaua) Finanču ministrijai vajadzēja
pārsūdzēt tiesu izpildītaja rīcību Giiv. pr. nolik. 1341. (1204.) p.
i>;iredzētā laikā. Ja Finanču ministrija šos terminus nebija
ievērojusi, tad tiesai šāda sūdzība, kā iesuiegta pēc likumā paredzētā termiņa, bi'ja jāatstāj bez caurskatišanas. Šai gadīiui'iā tiesa uebija spiesta arī ex officio pārbaudīt tiesu izpildī-

tāja rīcības pareizību, jo pēc sīīdzētājas aizrādījuma pielaistā
ncpareizības nav tādas, kas būtu pārbaudāmas ex officio. Tie
sai ex officio ir jāpārbauda tiesu izpildītāja rīcība tādos gadījumos, kad piedzīšanas darbībā pielaisti tik svarīgi likuma p ā r kāpumi, ka pati darbība ir atzīstama par nederīgu; tā piem.:
i) aprakstīta un nolikta pārdošanai tāda manta, uz kuru vis
pāri nevar vērst piedzīšanu, 2) aprakstīta pārdošanai kā ku
stama manta tāda manta, kas pēc likuma pielīdzināta nekusta
mai (kuģi) un taml. (sal. arī Isačenko V sēj. 248. 1. р.). Šat
lietā sūdzētāja arī nevietā atsaucas uz Kr. Sen. spried. 80/28,
jo pēdējā lietā Kr. Senats atzinis, ka III pcrsona var ari pēcCiv. pr. nol. 1339. un 1341. p. paredzētiem termiņiem iesniegt
sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību, kad tiesu izpildītājs aprakstījis un nolicis pārdošanai kā parādnieka tādu nekustamu īpašumu, kas nav atradies faktiski parādnieka valdīšanā un arī
pēc krepostdokumentiem skaitās par trešās personas, bet ne
parādnieka īpašumu. Atrodot, ka sūdzība novēlcta. Tiesu Palāta arī nebija spiesta apstāties pie sūdzības apsvēršanas pēc-

būtības.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 105, I Latv. cukura fabrikas akc. sah.
пек. īpaš. pārdoš. 1.)
'•

1341. (1204.).

Pretēji sūdzētāja domām, Tiesu Palāta, pievienojoties
Apgabaltiesas lēmuma motīvicm, pareizi un saskaņā ar Civ.
proc. nolik. 1341. (1204.) p. atstājusi bez caurskatīšanas vina
sūdzības daļu par izsoles nepareizu izsludināšanu, jo sfidzība
tikusi iesniegta tikai p ē с jau notikušās izsoles. Pie šādieni
apstākļiem nemaz nekrīt svarā, vai izsoles dienā izsoles lapā
tikusi vēl papildināta ar aizrādījumu, ka tikšot pārdota līdzi
arī fabrikas iekārta, vai nē. Kā pareizi aizrāda Apgabalticsa,
tiesu izpildītāja lietā atrodas izraksts no zemes grāmatām, no
kurām katrs intcresents varējis pārliecināties par to, ka pārdodamā immobil! ietipst arī fabrika (kokrūpniecība). Neatkarīgi no tā, pašā sludinājumā tika aizrādīts, ka „šī īpašuma ze
mes grāmatas ved Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodala".
Pretēji sfidzētāja apgalvojumam, taisni katram, kas vēlas uo-

pirkt immöbili, iepriekš noteikti jāinformējas par visiem sīkumiem attieclbä uz immobiļa faktisko un juridisko stävokli un
šai noliikä jāieskatās attiecīgās aktīs un grāmatās. Neizpildot
šadu informācijas pienakumu, pircējs rlkojas ārkārtīgi nolaidigi un viņam pašam tad ari jānes savas rupjās nolaidības konsekvences.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 934, Jansona 1.)

1366. (1222.).
No Civ. proc. nolik. 1366. (1222.) panta izriet, ka Latgalē
nemt dalrbu pie parādnieka naudas sadalīšanas var visi kredrtori, kasiesniegusi piedzīšanai savus izpildu rakstus vai aktus, kuri atzīti par izpildāmicm piespiedu kārtā, pirms šinī pan
ta minētā termiņa notecēšanas, kāds noteikums attiecināms arī
uz prasības nodrošināšanai izdotilem izpildu rakstiem (bij. Kr.
Sen. CKD. spr. 1879. g. Nr. 117, Isačenko, Гражд. процессь,
VI sēj. lpp. 525, 526). Tādēļ kreditors, kas laika vērsis piedzīšanu uz parādnieka mantu vai uz naudas summu, kura ienäkusi no šīs mantas pārdošanas, vai arī laikā nodrošinājis savu
prasību ar arsta uzlikšanu uz šo mantu, resp. naudas summu,
uz paša likuma pamata ir garantēts, ka viņa pretenzija tiks ņemta vērā pie naudas sadalīsanas starp parādnieka kreditoriem.
Pie tam likums neuzliek tādam kreditoram vēl par pienakumu
по savas puses rūpēties par to, lai viņa izpildu raksts tiktu
pievienots lietai par naudas sadalīšanu starp krediitoriem, jo
viua pienākumi šai ziņā izsmelti ar izpildu raksta iesniegšanu
likumā paredzētā laikā.
Konkrētā gadījumā kasācijas sūdzības iesniedzējs otrā
instancē apgalvojis, ka viņs vēl pirms parādnieka mantas pārdošanas esot iesniedzis izpildu rakstu par viņa prasības nodrošināšanu tiesu izpildītājam, kas šo izpildu rakstu pēc izpildīšanas esot nosūtījis atpakal miertiesnesim, kas izpilda rakstu izilcvis, atsaueoties par picrādījumu šim apgalvojumam uz so iz
pildu rakstu, sūdzētājs lūdzis to pievienot šai lietai un sastādīt
jautra aprcķiuu par uaudas sadalīšanu starp parādnieka kreditoriem, io izrādijies, ka viua izpildu raksts neesot ticis pievic-
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nots lietai par naudas sadalīšanu, kādēl viņa pretenzija neesot
ņemta vērā.
Apgabaltiesa šo lūgumu atstājusi' bez ievērības, atzīstot,
ka pašam sūdzētājam bijis jārūpējas par izpildu raksta pievienošanu lietai par naudas sadalīšanu, bet nevis miertiesnesim,
kurš varējis arī nezinät par šf izpildu raksta eksistenci. Šāds
Apgabaltiesas uzskats, saskaņā ar augšā sacīto, uzskatāms par
nepareizu. Pilnīg-i neatkarīgi no tā, vai konkrētā lietā izpildu
raksta nepievienošana attiecīgai lietai notikusi pateicoties
miertiesneša vai tiesu izpildītāja nepareizai rīcībai, jānāk pie
slēdziena, ka katrā ziņā kreditora intereses, kuram aprādītos
apstākļos likuma neievērošanu vai nolaidību nevarētu pārmest,
nevar ciest pateicoties vina izpildu raksta nepievienošanai
naudas sadalīšanas lietai. Tādēl Apgrabaltiesa nevarēja, aiz
v.inas lēmumā pievestiem rnotīviem, neievērot sūdzētāja lugumu, bet viņai bija jāpārbauda viya apgalvojuma pareizība pēc
būtības un jārīkojas atkarībā no šīs pārbaudes rezultātiem.
(1934. R. 23. marta spr. Nr. 747, Garbena naudas sadal. 1.)

1399. (1284.).
Saskaņā ar Civ. proc. nolik. 1399. un 1400. pp., fiska vārdā prasības cel un atbild uz tām attiecīgās centrālās iestādes,
vai arī vietējās iestādes, ja tās ir patstavīgas saimnieciskās
vienības, ne citādi kā caur scvišķiem pilnvarniekiem. Ārlietu
ministrijas administrātīvi-juridiskais departaments nav uzskatāms par patstāvīgu saimniecisku vienību. Tādēļ Ārlietu me'nistrijas departamenta kasācijas sīīdzība, kura parakstīta no
administratīvi-juridiskā departamenta direktora un saimniecības un finanču nodalas vadītāja un kurai nav klāt pielikts centrālās iestādes pilnvarojums, atstājama bez caurskatīšanas.
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 106, Rušmaņa 1.)

1687. (2054.).
Prasītājs atrod, ka no Civ. proc. nol. 1710. (2079.) p. i/
rietot iespēja nozudušu testāmentu a t j a u n o t „mortifikīicijis

ceļā". Pretēji prasītājas domärn, nzaicināšanas kārtība piemērojama vienīgi „likumā t.ieši noradītos Radījumos" (1687.
(2054.) р.). Gan likums paredz uzaicinājumu parādu dokumentu nozušanas gadījtimā (1718. (2087.) sek. pp.). Bot рве viņiem
acīrn redzot nepiedcr testāmcnts. Neātkarīgi no tā, mortifikācija не vienmēr novcd pic mortificētā dokumenta „restaurācijas (atjaunošanas)". Vienīgi tāds dokumcnts uzaicinašanas
kārtibā atjaunojams, kas biitu vai nu hipotēkas dokuments
(obligācija: 1720. (2089.) р.), vai vērtspapīrs, kam piemīt masas papīra (generāla vērtspapīra) nozīme (1724. (2093.) р.).
Turprctim, individuāla rakstura vērtspapīri gan mortificējami,
bct не atjaunojami (piem. čeks saskaņā ar Čeka lik. 16. p ) .
Tā tad, dēļ testāmmta atjaunošanas ncmaz na.v prasāms mortifikācijas process, bet gan nozudls testāmcnts atjaunojams
prasības ceļā (Scnāta spricd. kr. 22/35), vai ierunas cclā prct
intestātmantinieka celto prasību dēl apstiprināšanas ma.ntojuma tiesībās. Tiesu Palāta parcizi nav pieprasījusi. no atbildētājiem iepriickšējo tcstamenta'mortifikāciju.
(1933. g. 22. iiov. spr. Nr 65, Plūcis pr. 1. pr. Plfīmīti tm c.)

1699. (2066.).
Apgabaltiesa ar savu 1928. g. 15. dccembra lēmumu apstiprinājusi mantošanas tiesībās uz mir. Dannes M. mantojumu
viņa dēlus Anžu ил Kārli M., mieitas Jūli R., Annu N., Mariju
K. un mirušo dēlu Jāņa un Paula M. mantojuma masas, pie kam
atzinusi par dzēstām visas uz mir. Danncs M. mantojumu līdz
tam laikam nepieteiktās tiesības nn prasības, iznemot Karļa M.
pieteikto prasību. Minēto Apgubalticsas lēmumu daļā, attiecībā uz tiesību un prasību preklūziju, Anžs M. un mir. Jana M.
mantojuma aizgācuiis ()., pārsūdzčjušii Tiesu Palātai uz tā pauiata, ka Apgabaltiesa nav atzīmējusi par laikā pieteiktām viņu prctenzijas par īpašuma ticsibām uz „L.—B." mäju, aizrādot, ka šādas pretenzijas viņi esot Apgabaltiesai pieteikuši
Ticsu Palāta savā 1929. g. 27. jūnija lemumā, papildiuot Apgabaltiesas lēmumu, nolēmusi atzīt par laika pieteiktu Anža M.
pictcnziju. Pēc tarn, mir. Jāņa M. mantojuma masas pi.lnvarniuks,
rīkojoties uz viņam no Pauļa Jāna dēla M. izdotas
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pilnvaras pamata, kuru šim pedejam 1928. g\ 29. jūnijā izdevis
Jāņa M. mantojuma masas aizgādnis, minētais О., — lūdzis
Tiesu Palātu izlemt arl Jana M. mantojuma masas blakus sūdzību, kuru tās aizgādnis bija iesniedzis kopā ar Anžu M.
levērojot šo lūgumu, Tiesu Palāta ar savu 1929. g. 26. septembra/3. oktobra lēmumu atzinusi par laikä pieteiktu arl
Jāņa M. mantojuma masas aizgādņa pretenziiju par īpašuma
tiesībām uz „L.-B." māju. Par nupat aprādīto Tiesu Palātas
lēmumu Jīīle R. iesniegusi kasācijas sīidzību, aizrādot, ka Paulam M. neesot bijusi tiesība Jāņa M. mantojuma masas vai
mantinieku vārdā pieteikt kādas pretenzijas uz runā stāvošo
māju. Jūles R. kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Vispirms
ar šai lietā izlaisto proklāmu tikuši uzaicināti tie „kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to tiesības kā mantiniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t". Tā tad, sludinājums netika attiecināts, un pēc būtlbas, kā mantojuma lietā izlaists sludinājums, nav attiecināms uz vindikantiem, t i. uz tādām personām, kas savas varbutejas pretenzijas dibina nevis
uz mantošanas vai, kreditoru tiesībām, bet uz īpašuma ticsībām
uz kadu notciktu mantu, kas, pēc sludinājuma ierosinātāju apg:alvojuma, it kā ieejot mantojuma sastāvā. Šādas pretenzijas
par īpašuma ticsībām uz mantojuma dalu, pēc būtības, neaizskar pastāvošās mantošanas tiesības. Pēdējās pastāv un atzīstamas neatkarīgi no mantojuma sastāva. Mantošana nodibina universālu sukcesiju un nav saistīta ar kādu atsevišķu
mantojuma dalu vai ar mantojuma sastāvu. Runā esošais sludinājums krasi atškiras no Civ. proc. nolik. 1705., 1706. pp.
paredzētā uzaicinājuma, kurā gan aicināti taisni tie, kam biltu
prasījumi, kas dibināti uz zemes grāmatās neievestām īpašuma
tiesībām un kas tad, nepieteikšanas gadījumā, būtu zaudējuši
lietisku tieslbu uz atsavināmo nekustamo mantu. Tāpēc Jāna
M. mantojuma masas pretenzija par Ipašuma tiesibām uz
„L.-B." mājām nebija vispār jāpieteic mir. Dannes M. manto
juma lietā. Jau tāpēc vien nekristu svarā, vai šī pretenzija
būtu bijusi atzīta par laikä pieteiktu jeb par nepieteiktu tagadējā sludinājuma laikā. Bet neatkarīgi no visa tā, pat ja arī
atzītu, ka mir. Jāņa M. mantojuma masai bīitu varējusas piederēt nevis lietiskas īpašuma tiesības, bet gan tikai obligātorisks prasījums dēl formāla līguma noslēgšanas par minēto
■
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maju dalu un šis dalas korroboracijas, tad arl tā'dā gadījuma
Tiesu Palātai bija pietiekošs icmesls izict no tā, ka Paulam M.
bijusi, šīs lietas apstāklos, tiesība pieteikt šādu Jāņa M. man
tojuma masas pretenziju. Savā minetā lēmumā Tiesu Palāta
pareizi atzinusi uz viņas aprādīto dokumentārisko lietā esošo
da tu pamata, ka mir. Jāņa Darmes dēla M. dēls, Pauls M., uz
vienošanās pamata starp Jāņa M. mantiniekiem, saskaņā ar
pagasta tiesas apliecību, varēja pieteikt un patiesi pieteicis ar
savu 1928. g. 8. jūnija rakstu mir, Jaņa M. mantojuma masas
prentenziju uz īpašuma tiesībām uz minētās mājas vienu pusdal.u un ka savā minētā rakstā Pauls M. rīkojies pilnā saskaņā
ar Jana M. mantojuma masas aizgādni (kas jau tai laikā bija
par Jāņa M. mantojuma masas izgādni). No šādiem konstatejumiem Tiesu Palāta varēja nākt pie saviem tālākiern slēdzienicm, ka Pauls M. varējis Jana M. mantojuma masas interesēs un līdz ar to ari savās paša interesēs pazinot tiesai par
Jārja M. mantojunia masas pretenzijas pastāvēšanu. Lieta
taču grozās nevis ap pretenzijas izvešanu vai celšanu tiesas
cela, bet gan vienīgi ap pretenzijas pieteiksanu, t. i. ap to, ka
rninētā mantojumā i. e i n t с r e s. ē t ā persona, t i. mantudevēja
preznmtīvais mantinieks,, ziņo par to, ka mirušā mantudevēja
mantojuma masai ir zināma pretenzija, nemaz pie tarn neaizskarot jautäjumu par šīs pretenzijas pamatotvbu. Uzaicinašanas kārtibas noliīks ir likai pagaidām noskaidrot nezināmo personu prasījumus un tiesības, bct nemaz ne jau galīgi izškirt visas pieteiktās pretenzijas pēc biltības (Civ. proc. nolik. 1698. р.).
Likums ar nodomu runā vienīgi par to, ka ar sludinājumu tiek
uzaicinātas „ieinteresētas" personas (Civ. proc. nolik. 1692. p.)
un ka līidzēja norāditās vai t i e s a i z i n ā m ā s l i e t ā s
i e i n t e r e s ē t ^ s personas ir uzaicināmas vēl sevišķi ar pa.vestem (1696. р.). Та tad, pietiek, ka pretenzijas pieteicējs
būtu tikai i e i.n t e r e s ē t s 1 i e t ā, bet nemaz na,v prasāms,
ka tas vēl sevišķi pierādītu savas formālās tiesības. Tiesa.i
un uzaicinājuma ierosinātājam (ludzējam) absolūti jārēkinās ar
katru pieteikto pretenziju, kuvas galīgais liktcnis gan paliek
pagaidām atklāts. Ar pieteikšanu notiek tikai „Rechtsbewah
rung", bet gan ne „Rechtsverfolgung", tāpat kä ar notariālu
paziņojumu par ucsībrezen-āciju. Neatkarīgi по ta, ja runā
stāvošā gadTjuma, arī neuzskata Jāņa M. mantinicku „vieno-
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šanos" par Paula M. atzīšanu kā vienīgu mantinieku, tad to
mēr neviens nebija noliedzis, ka Pauls M. nebūtu mirušā J
pa M. miesīgfs dēls un tāpēc nebūtu vismaz v i e n s по mantiniekiem. »Kā tādam nevar Liegt viņam ieinteresētās personas
īpašību, kāda īpašība vien jau pietiekoši lēģitimē viuu kā pretenzijas pictelcēju. Mantinieka apstiprināšana, uz vispārēja
pamata, nemaz nav prasāma dēļ mantošanas tiesību izcelšaliās. Tāpēc jautājumam par to, vai mantinickii vienošanās, kā
tāda, būtu atzīstama par spēkā esošu jeb nē, nav nemaz izšķivošas nozīmes. Ar to atkrīt visi. sūdzētājas Marijas R. paskai»
drojumi viņas kasacijas sūdzībā par to, ka Pauls M. neesot bijis leģitimēts Jāņa M. mantojuma masas prctenziju pieteikt si
tu" lietā, un ka minētā mantinieka vienošanās neesot spēkā, kā
arī, vai un cik tālu Paula M. rīcības likumība mantojuma ma
sas interesēs tikusi segta ar mantojuma masas aizgādņa ratihabiciju. Ja, kā atzīst sīidzētāja, Pauls M. bijis aizgādņa 0.
pi'lnvarnieks jau no 1928. g. 24. aprīļa, tad jo vairāk Paulim IVL
bija tiesība Jāņa M. mantojuma masas vārdā pieteikt viņas
pretenziju. Tā tad, pat ja atzītu, ka Paulam M. nebütu tiesTba
kādas tiesības vai prasījumus pieteikt Jāļja M. mantojuma ma
sas vārdā, jo, pieteicot tadas, viņš esot rīkojies tikai s a v ā s
intercsēs kā sava tēva Jāņa vienīgais mantinieks pēc vienošanās, tad jo vairāk viņa pieteikums ir uzskatams par spēkā
csošu kā i z g ā j u š u n о t i с š i i e i n t e r e s ē t a s p e r 
s o n a s . Pretēji sūdzētājas domām, Apgabaltiesa ar savu
1928. g, 26. jūnija lēmumu nemaz nav atstājusi bez ievērības
Paula Matvēja pieteikumu, kā tādu, bet gan tikai vina lūgumu
dēl lietas izbeigšanas; vispār Apgabaltiesa nav ielaidusles un
ari pēc likuma (Civ. proc. nolik. 1698. p.) nevarēja ielaisties
jautājumā par pieteiktās pretenzijas pamatotību pēc būtibas.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta,
ģ'ala slSdziena zinā, nav pārkāpusi sūdzētājas picvestos likumus, kādēļ sūdzētājas kasācijas sūdzība atraidārna.
(1934. g. 24. janv. I 22. febr. spr. Nr. 14, Matveja 1.)
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Dažādi tirdzn. tiesību jautajumi.
1) Pretēji atbildētāju domām, Tirdzn. nolikuma noteikumi par lielās avarijas jēdzienu un par uz to attiecošos gadījumiem pilnīgi sakrlt ar mūsu un arī ārzemju (York-Antwerp
rules) praksi. Tāpat ari tie priincipi, no kuriem izejot, jāsastāda dispaša, līdzīgā mērā pieņemtj kā Ttirdzn. noMkuma, ta
ari mūsu un ārzemju praksē (sk. arī Šeršenevics, Курсъ торговаго права 4. izd. 3. sēj. 166. §, I—IV). Mūsu praksē gain
nepiemēro tikai bij. Pēterpils biržas statūtos paredzēto kārtību strīdu izšķiršanaii par dispašu un dispašas juridisko spēku
(sk. Šeršenevičs, 1. с 359. lpp.). No mūsu prakses viedokļa
dispaša nestājas it kā likumīgā spēkā līdzīgi tiesas spriedumam, bet gan atspēkojama prasības ceļā (Cvingmaņa spr. kr.
VII 1495. lpp. 587; V 950).
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 56, Baueru un с pr. 1. pr. Latv. Spirtrūpn. akc. sab. u. c.)
-s

2) Tiesu Palāta uz viņas aprādīto datu un it sevišķi izmeklēšanas kollēgijas 1927. g. 15. janvāra lērmima pamata un
aiz viņas pievestiem iemesliem un apsverot lietā nopratinato
liecinieku uzticību urn viņu doto liecību ticamību, nozīmi un saluru, nākusi pie slēdzieniem: 1) ka pie sadursmes pirmā kārtā
vaiinlgs „H." kapteiņa v. i. K., bet 2) ka ziinā.ma vaina ^krīt arī
uz velkoņa „V." kapteini obligātorisko noteikumu pārkapumos,
nedodot attiecīgu signālu. Šādi Tiesu Palātas slēdzieni attiecas uz Hetas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāmi kasācijas
kārtībā. Ar to atkrīt visi atbildētāju paskaidrojumi viņu kasacijas sūdzībās, kuros tie apstrīd aprādīto Tiesu Palātas slēdzienu pareizību pēc būttbas, u!n kuros atbildētāji uzsver, ka
sadursme esot notikusi aiz prasītāju būrenieka kapteiņa vainas
vien, resp. paša brauciena piederuma (tauvas) nederīguma deļ.
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Atkrīt arī atbldētāju paskaidrojumi, kuros tie apstrīd Tiesu
Pahltas apsverumus par icmcslicm. kädel vina vicnas grupas
liecinieku iieclbārri piešķi'rusi priekšroeTbu prct oträm. Jautājumā par vainas sadalīšanu un sekām Tiesu Palāta vispirms
päreizi nav likusi vadīties по Kr. Tirdzn. nollk. 475. р., pēc
kura cietušā kuģa vadītajam, prasot atlīdzību, vispirms būtu
jāsniedz по savas puses ekskulpācijas picrādījums. Nerunājot
nemaz par to, ka vispār Kr. Tirdzn. lik. visumā nav kā tāds
spēkā Latvijā, knemot Latgali (sk. Senāta spried. 27/52; 28/799;
Cvingmaņa spried. krāj. 8, 1616; 7, 1405; Kr. Sen. spried. Saara 1. 1894. g. Nr. 3890, pēc Bukovska kom. II 1865. lpp., 1it.
„1"), it sevišķi Kr. Tirdzn. nolikumā paredzētie noteikumi, par
kuģa sadursmi nav ticši attieciināmi uz Latviju. Finanču tninistrijas pi-evestais 1842. g. 14. decembra li'kuims (Kr. Lik. кор.
16331), kas iegājis Kr. Tirdzn. nolik. 498. p. piezīmē, tiešii nosaka, ka lietās par kroņa jūras kuģu sadursmi ar privātiem kuģiem līdz Baltijas zemju tirdznieclbas likumu pārlūkošanai (ло
пересмотра торговых законов Прибалтийского края) jāvadās
— kä agrāk — по vietējiem noteikumiem un t i e s ī b ā m (tā
tad, nevis tikai по „likumiem" vien, kā nepareizi apgalvo Finanču ministrija), cik tālu tic nav atcelti ar scvišķiem notei
kumiem vai ukaziem u. t. t. Tā tad, šais lietās un jo vairāk
lietās par p r i v ā t u kuģu sadursmi s a v u s t a r p ā, jāpiemēro pirrmā kā"rtā vietējie noteikumi un t i e s . ī b a s , to starpā — saprotams — arī ieradumu tiesības un ieraduini, par kuriem liecina tiesu prakse un statūti (tiesību grāmatas), to
starpā arī Rīgas pilsētas statuti un tiesības (Gasmana un Nolkena paskaidrojumi pie Civ. proc. lik. 1805. p. 19. p. (261. lpp.
par. piez.), kur Rīgas statūti pievesti pirmā rindā kā „дейст
вующие во всех городах Лифл. и Курл. г у б " . § a i zinā miiictā
grāmata „Rīgas pilsētas statīiti un tiesības" (Der Stadt Riga
Statuten und Rechte 1673. g.) V gräm. 5. titul. 3. § nosaka:
„So ein Schiff unversehens auf das andere segelt oder treibet,
es sei Tag oder Nacht und thäte den andern Schaden, das
selbe s o l l d e s a n d e r n d e n S c h a d e n g e l t e n , oder
schwören, dass es ohne Schuld geschehen sei, als dann den
halben Schaden tragen." Та tad, pēc pievestās tiesību ^rāniatas, uzskrējušam kugim katrā ziņā jāatlīdzina zaudējuini (kaul
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ar'i vienā pusdaļa) cietušam, bcz tā, ka cictušam kuģim būtu
iepriekš no scvis japierāda sava nevainība. JFipiezImē, ka arī
vietējā prakse kuģu sädursrnes lretās ticši atsaucas uz pievcsto
3. § (sk. Cvingsmaņa spried. krāj. VI Nr. 1227. lpp. 435). Katrā ziņā, Kr. Tirdzn. nolik. 475. р., kā arī pārcjic panti par kufcu
sadjursmi uzskatāmi par atccltiem un atkritušiem jau krievu
laikā ar to, ka Krievija bija pievienojusies Briselcs 1910. g.
23. scpt. konvencijai par glubšanu. jūrās, ar savu 1913. g.
19. februāra likumu (Kr. Lik. krāj. burtn. Nr. 113). Uz šī pamata Tiesu Palāta varēja no saviem pievestiem slēdzieniem
nākt pie sava tālākā slēdzicna par to, ka vainīgā kuga „H."
kapteinis K. tui šī kuga īpašiiiekam, Finanču ministrijai, jāatlīdzina zaudējumi cietušā burenieka „M." īpašniekiem. Prctēji
atbildetāju paska.idrojumiem viņu kasācijas sīīdzībā, Ticsu Palāta taisni rēķinājusies ar izmcklēšanas kollēģij'as 1927. g. 15.
janvāra lēmumu, notcikti uzsverot, ka tās lēmums ir saistošs
civīltiiesai, un ka taisni. tāpec sadursmes apstākļu vēlreizēja
pārbaudīšana nav pielaižama. Diblnoties tieši uz minēto lēmumu un tai pievestiem apstākliem un motīviem, Tiesu Palāta
arī nākusi pie slēdzicna par atbildētāju pienākumu atlīdzināt
prasītājiem nodarltos zaudējumus. Jautājumā par prasības apmēru, Tiesu Palāta aprēkinājusi uz viņas picvcsto datu pamata
zaudējumu kopējo summu visumā, tāpat kā Apgabaltiesa, samazinot tikai inventāru vērtTbas summu, t. i. izslēdzot no tās
sumirm Ls 2500,— (par imventāra daļu); uz šī parnata Tiesu
Palāta zaudējumu kopsummu: noteikusi par Ls (8Q00\—3410—
4068) — 15.478,—. Šāds Tiesu Palātas slēdzicns par zaudējur
mu kopējo apmēru attiecas uz lietas faktisko pnsi un nav tāpēc pārbaudāms kasacijas kartībā. Tādā kārtā Tiesu Palāta
nav pārkāpusi atbi.ldētājn pievestos likumus. Tomēr, Tiesu
Palāta atrod, ka šai gadījumā atbildētājiem esot jaatbild prasītājiem tikai pusapmērā, un proti tāpēc, ka uz cietušā burcnieka „M." krītot līdzvaina (cnlpu mixta), pateicoties tam, ka
Starp vclkotii „V." im burenieku „M." csot nodibinājnsics „naufciska vienība". Šāds Tiesn Palātas tālākais sledziens nav par
pareteu atzīstams.. Hipotezc pa,r velkoņa „nantLsko vienTbu"
ar velkamo kuģi, pēc būtības nozīrnētu it kā „atbildlbas vieii bu" (Haftimgseinheit), proti, velkamā kuģa atbildību it kā par
velkona vainu, t. i. par svešu vainu. Pamatot tādu atbildību
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par svešu vainu tiesību. zinātnei līdz šim nav izdcvies. „Nautiska vienība", uz ко jau aiizrāda pats šīs vienības apzīmējums,
zīmējās īstenībā uz velkamā kufca f a k t i s k o , nautisko atkarību no velkoņa, bet ne uz juridisko problēmu par .atbildību
par svešu vainu. Tāpēc tiesai, atzīstot velkamā kuģa vainu,
noteikti un katēgoriski jānodibina sevišķs un patstāvīgs ticsisks pamats, kādēļ un kādā ziņā konkrētā gadījumā velkoņa
tauvā gfājušais kuģis bīitu atbildīgs par velkoņa piclaisto vai
nu. Tiesu Palāta uz šādu pamatu neaizrāda. Tiesu Palāta
an neatsaucas uz kādām vietējām icraduma tiesībām vai parašāmb kuras attaisnotu aprādīto, tauvā vilktā kuģa, t. i. burenieka „M.", paplašināto atbildību par velkoņa „V." vainu runā
esošā sadursmē ar „H.": sk. Šaps (Schaps), Das deutche See
recht 2. izd. (1921) komment. pie vācu Hffb., pielik. pie 735. §,
piezīmcs Nr. Nr. 1, 2, 12, 31: (739., 745. lpp.). Ar to atkrīt
Tiesu Palātas slēdziens par uz prasītāju burenieka „M." it kā
kritušā „culpa mixta". Nenodibinot šl burenieka patstāvī^o
vainu un nenoskaidrojot, uz kāda pamata tas atbildētu par
svešu (t. i. velkoņa) vainu, Tiesu Palāta pielaidusi sprieduma
motīvu nepareizību un nepilnību. Tādēļ — prasītāju kasācijas
sīīdzībā — Tiesu Palātas spriedums attiecībā uz prasības vienā pusdalā no summas Ls 15.478,— atcelams Civ. proc. nolik.
444., 816. pp. pārkāpumu dēl.
(1933. g. 14. dec. spr. Nr. 1407, Pužaka u. с pr. 1. pr. Kiršfcldu nn
Finanču min.)
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92.
Apgabaltiesa zīmogsodu par runā esošām kvītīm uzlikusi
vicnīgi to izdevējarn, bet ne to sanemējam. Gan 92. р., kur ir
runa arl par „kvītīm", tieši. par-edz tikai izsniedzēju (ne saņēmēju) un 90. р., kas paredz arī dokumenta sastādīšanas dalībniekus un dokumcntu ccsionārus, uav attiecināts uz 92. p. minētiem dokumentiem. Tomēr no tā nevar nākt vēl pie slēdziena, ka kvīts saņēmējs nebīitu atbildīgs par zīmognodevu.
Vispārējo normu par to, к a s īsti atbild par zīmognodevas nenom.aksu, satur sevī nevis 90. р., bet gan 3. р. Pēc šī 3. р.
par zīmognodevu nenomaksu atbild visas persotias, kuras piedaläs nctikyien dokumenta sastādīsanā im tāļāknodošanā, bet
a n dokumenta p i e ņ e m s a n ā (sk. arī Senāta spried. 30)
1653; 31/30). Ja nu 90. p. paredz izņēmumu attiecībā uz 92. р.
minctiem dokumentiem, tad šāds izņēmums (по 90. р.) atticciuāms nevis nevis uz ar zīmogsodu sodāmu p e r s o n u aprindām, bet gan vienīgi uz 90. p. parcdzēto zīmogsoda a p m ē r u .
Zīmogsods pēc 90. р. noteikts līdz 10-kārtīgām nenomaksātās
zīmognodevas apmēram, kurpretim par 92. p. minētiem doku
mentiem zīmogsods uzHekams līdz 30-kārtīgam nenomaksātās
zīmognodevas apmēram. Tāpēc 92. р., pēc būtības, nemaz
neizslēdz v i s p ā r ē j ā s normas (3. p.) piemērošanu arī 92. p.
minētiem dokumentiem, kādel arī kvīts saņēmējs uz vispārējā
pamata, pēc 3. р., ir tikpat atbildīgs par nenomaksāto zīmognodevu, kā pats kvīts izsnicdzējs, 3. p. noteikumus atticcinot
u/. 92. p. minētiem dokumentiem, nnozīmē fiskālas normas paplašitlātu interpretāciju, bet gan tikail aizrādījumu uz to, ka
(
)J. panta uzdevums bijis nevis noteikt atbildīgo p e r s o n u
aprindu, bet gan vienīgi noteikt zīmogsoda a p m ē . r u attie-
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cībā uz 92. р. minētiem dokumentlern, pretēji 90. p. paredzētam v l s p ā r ē j a m zīmogsoda apmēram.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Apgabalticsa,
atsvabinot по atbildības par zīmognodevas nenomaksu paša
dokumenta sauēmēju, pārkāpusi Rīkoj. par zīmognod. 3., 92. pp.
un Civ. proc. nolik. 181., 196. pp.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 1950, Saugals pr. 1. pr. Cīrulis.)

99\
1932. g. 5. janvāra likums, ar kuru Rīkoj. par zīmognod.
99 . p. ticis ievests, stājies spēkā tikai p ē с runā esošā dokumcnta sastādīšanas (1931. g.). Pievestam likumam, nav piešķirts atpakalejošs spēks, kāpēc tas nav piemērojams dokumentiem, kas izdoti pirms minētā likuma, un proti, nedz nodevas likmju ziņā, nedz zīmogsoda ziņā (Senāta spried. 32l5\9;
33/1615). Tādēļ Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats zīmog-sodu aprēķināt uz noteikumu pamata, kas bija spēkā dokumenta sastādīšanas laikā, t. i. pēc 90. р., kas zīmogsoda summas
noapaļošanu uz augšu līdz pilnam latam neparedz (nulla poena
sine lege). Tādā kārtā Nodokļu departamenta kasācijas sūdzība atraidāma.
1

(1934. £. 21. marta spr. Nr. 602, Matcats pr. 1. pr. Krūzēm.)
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Likuins par darba laiku.
19.
Apgabaltiesa, pievienojoties mtertiesneša sprieduma motlviem, šo prasību atraidījusi, starp citu, aiz tā iemesla, ka uz
prasītāju saskaņā ar Lik. par darba laiku 19. p. kā laukstrādnieci neesot attiecināmi šī likum.a notcikuinL Pretēji prasītājas paskaidrojumiem vinas kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa pa
reizi izšķīrusi, ka uz prasītāju, kura cukurfabrikā galvenā kārtā nodarbojusies ar tīri laukstrādnieciska rakstura darbu, nav attiecināms Lik. par darba laiku, jo no svara ir stradnieka darba
raksturs, bet ne darba devējs. Šai gadījumā Apgabaltiesa nākusi pie 'slēdziena, ka prasītāja izpildījusi tos pašus darbus, kurus parasti izpilda vienkārša laukstrādniece, un tādēl pareizi
konkrētā lietā piemērojusi Lik. par darba laiku 19. p. Tamdēļ arī šai gadTjuma nav izšķirošas nozīmes tarn apstāklilm, ka
prasītājas darba devējs ir rfipniecības uznēmuma īpašnieks, unka darbi izvestt rupniecibas uzņēmumam. Arī tas apstākliS',
ka prasītāja bijusi pierakstīta slimo kasē, nespēlē izšķirošu lomu pie jautājuma izšķiršanas, vai prasītāja pielīdzināma laukstrādniekiem, bet gan, kā jau augstāk aprādīts, to darbu rak
sturs, ко prasītāja ir strādājusi'.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 802, Čunkušs pr. 1. pr. Fi/nanču ministrijas JelKavas cukura fabr.)
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1922. g. 5. janv. noteik. par nekustamas mantas atsavinašanu.
Tiesu Palāta atzinusi, ka, ja pēdējais pārejas akts bijis
d ā v i n ā j u m s, atliek rīkoties nevis pēc kādas „atsavināšanas summas", bet gan pēc toreizējās iegūšanas v ē r t ī b a s ,
im ka šo pēdējo tiesu izpildītājs noteicis pēc 1922. g. 5. janvāra Noteik. par nek. īpaš. atsav. 13. p. 2. d. aprādītā kārtībā,
Par to, ka 13. p. 2. d. neesot piemērojama šai lietā, Nodokļu
departaments runā pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzībā,
kādēl vien šāds viņa .aizrādījums nav Senātā vērā ņemams.
Neatkarīgi no tā, pēc pīevesto Noteikumu ratio, 13. p. 2. d.
kaut arī tieši runā par nekustamas mantas pāreju mantošanas
ceļā, bet patiesi domā vispār gadījumus, kur nav „iegūšanas
cenas" jeb „atsavināšanas summa", t. i. „kur pēdējā iegūšana"
vispār neskaitāma, proti, nekustamas mantas pāriešanas gadījumā b e z a t l ī d z ī b a s ceļa, kur jau pēc būtības nevar būt
.'iedz „cenas", nedz „atsavināšanas summas" (sk. arī 2. p. 1it. i).
Tā summa, kura jāuzdod dāvinājuma līgumā, ir mantas v e r 
ü b а, bet nevis mantas atsavināšanas vai iegūšanas cena jeb
.summa (sk. Nodevu nolik. /1914. g. izdev./208. р.).
(1934. g. 22. marta spr. Nr. 72, Šmi.dta nek\. īpaš. pārdoš. l.).

Nodevu nolikums.
243.

Tiesu Palāta atzinusi, ka Latvijas bankaii jāmaksā a t s a vināšanas nodeva Nod. nolik. 269. p. kārtībā arī tad, ja banka
nekustamo īpašumu nosola publiskā izsolē. Cik pareizs säds
Tiesu Palätas uzskats-, tagad ПО' Senäta nav pārbaudāms, jo
1932. g. 22. decembrl ir pārgrozīts Nod. nolik. 243. p. 16. pkts
(Lik. kr. 236) un saskanā ar Nod. nolik. 243. p. 16. pktu (jaunā.
redakcijā) Latvijas bankai, kad tā iegūst nekustamu īpašumu
v.ai izsolē, vai patarot to pēc nenotikušas izsoles, vai arī uz
noilguma pamata, vispāri atsavhmšanas nodeva nav jāmaksā,
pie kam šiem pārgrozījumiem рёс Nod. nolik. 243. р. 16. pkta
piezīmes ir piešķirts atpakaļejošs spēks, jo jaunie noteikurni
piemērojami arī tanīs gadījumos, kad izsole notikusi pirms šo
pārgrozījumu spēkā nākšanas, ja vien atsavināšanas nodeva
nav jau ieskaitīta valsts ienākumos. Tā kā Latvijas banka šai
gadījumā atsavināšanas nodevu nav iemaksājusi tiesas depozitā, nem,az jau nerunājot par šīs nodevas pārskaitīšanu valsts
ienākumas, tad 1932. g. 22. decembra pārgrofzījumi Nod. nolikumā ir attiecinämi arī uz šo gadījumu un tāpēc tad arī ir
atceļams Tiesu Palātas lēmums, pēc кита tiek pieprasīta atsavinašanas nodeva по Latvijas bankas (sal. ar CKD. sprißd.
33/1910).
(1934. g. 19. aprīļa spr. Nr. 872, Arklona пек. īpaš. pārdošanas 1.)
v

Notariata nolikums.
316.
Pretēji Apgabaltiesas domām, lai ievestu pantu par ķīlu
tiesībām uz mantojumä ietilpstošo immöbili sakarā ar mantojuma nodokla parādu, Nodokļu departamentam nav jaiesniedz
zemes grāmatu nodalā attiecīgai tiesas lēmums, bet pietiek, ja
departaments iesniedz apliccibu, ka lemums, uz kura pamata
nodibināmas ķīlu ticsības, ir stājies likumīgā spēkā (Sen. CKD.
spr. 1930. g. Nr. 793; 1931. g. Nr. 2168); tādā kārtā Apgabaltiesa nevarēja atraidit Nodokju departamenta lūgumu tiesas
lēmuma nepiestādīšanas dēļ, reiz šāda satura apliecība tika
iesniegta. Tāpat Apgabaltiesa šo līīgumu nevarēja atstāt bez
ievērības aiz tā iemesla, ka pfeprasījumu nav parakstījuši de
partamenta direktors vai vicedircktors, jo kā pareizi aizrāda
Nodok]u departaments savā kasācijas sūdzībā, resora vadītājam bija tiesiba pilnvarot arī vietas izpiidfftāfu paziņojuma parakstīšanai (Ministriju iekārtas 20., 21. pp.; Lik. kr. 1928. g.
68). Neskatoties uz sacito, Apgabaltiesa tomēr Nodokļu de
partamenta lūgumu varēja atraidīt aiz paša Nodokļu departa
menta par pamatotu atzīta iemesla (sk. departamenta sūdzību
Apgabaltiesai), proti tādēl, ka departamenta pazinojumā nav
uzrādīta nekustamas mantas zemes grāmatu reģistra numurs.
(1934. g. 18. aprīļa spr. Nr. 733, Nodoklu dep. sūdz. 1.)

*

Likums par pagastu pašvaldību.

108.
Saskaņā ar 1922. g. 21. jūnija lik. par pagastu pašvaldību
(L. kr. 119) 107. pantu (1928. g. 1. jūn. lik. red., L. kr. 115) šinī
pantä minetie pagasta padomcs lēmumi izpildāmi vienīgi ar
apriņķa valdes piekrišanu, bet pēc 108. panta visi pārējie pa
gasta padomes lēmumi piesūtāmi tikai apriņķa valdes zināšanai. Tfi tad 108. pantā minēto lēmumu apstiprināšana по ар. riņķu valdes puses, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, nav prasārna, im tie izpildāmi neatkarīgi по apriņķa val
des piekrišanas. Uz tiem arī neattiecas Lik. par pag. pašv.
109. p, (1928. g. 1. jūn. red.), pēc kura visi apriņķa valdes lēmumi attiecībā uz pag. pašvaldības organu darbību ir pēdējiem obligātoriski, jo, kā tas izriet по jau sacītā, sakarā ar
108. pantā minētiem pagasta padomes lēmumiem apriņķa valdei vispārīgi nckāds lēmums nav jātaisa, jo šinīs jautajumos
pagasta padomes lēmums ir galīgs. Aiz tā paša iemesla uz
pag. pašv. likuma 108. panta paredzčtiem lēmumiem nav attiecināmi 1927. g. 5. nov. lik. par apriņķu pašvaldību (Lik. kr.
193) 13. p. „e" pkts un 14. p.
Konkrētā gadījumā Apgabaltiesa konstatējusi, ka prāvnieku līgums noslēgts uz pag. padomes lēmuma pamata, kas
picskaitāms pie Lik. par p.ag. pašv. 108. pantā minetiem lēmumiem un tādēl logiski nākusi pie slēdzicna, ka šis līgums atbildētājai ir saistošs, ncskatotics uz to, ka aprinķa valde no«Uinusi to neapstiprināt; šādam apriņķa valdcs lēmumam, kas
taisits ncievērojot viņas kompetences robcžas, vispār nav pie''kirama nozīme. Kasācijas sūdzības iesnicdzēja gan arl atrod,
ka konkrētā gadījurnā iet runa nevis par vienu по 108. pantā
ii'iiirticm lenumiiem, bet gan par lēmumu, kas paredzēts
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107. i>. „с" pktā, pēc kur.a aprioka valdes pickrišana ir vajadzīga līgumiem, kuri slēgti uz laiku ilgrāku par vienu gadu un
pārsniedz /'■* dalu no pagasta budžeta. Tomēr jau miertiesiKsis konstatējis, ka līguma vērlība ncpārsniedz Ls 1000,—,.
kamēr pagasta gada budžets grozās ap Ls 10.000. Šo miertiesncša konstatējumu atbildētāja otrā instancē nav noteikti
apstrīdējusi, bet aprobežojusies ar nenozīmīgu aizrādījumu, ka
ncesot „pietickoši noskaidrots" rniertiesneša pieņemtais budžeta lielums. Ar šādu ncnoteiktu icbildumu по atbildētājas
puses Apgabaltiesai nebija jārēķinas, kura bez tam atzinusi par
notorisku faktu, ka pagasta budžeti grozās ар minēto summu.
Šādos apstākļos Apgabaltiesai bija pi.etiekošs pamats nākt pie
slēdziena, ka ar prasītāju noslēgtā līgunia vērtība nepārsnicdz
atbildētājas budžeta % daļu un sakarā ar to atzīt, ka Lik. par
pag. pašvaldību 107. p. „c" pkts konkrētā lietā nav picmērojams.
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 803, Konrada pr. 1. pr. Mežolnes pag
sab.)
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Latgales pagastu satversmes pagaidu noteikumi.
1920. g. 30. apr. Latgales pagastu satversmes pagaidu
noteikumu (Lik. un rtk. kr. papild. 66), 61. p. „d" pkts gan nosaka, ka pilnvaras tiesas lietās un citās darīšanās izdod p а g a s t a v a l d j C Tomēr, ievērojot to pasu noteikumu 65. pantu, pēc kura dokumentus izdod pagasta vaides p r . i e k s s ē d ē t ā j s līdz ar pagasta darbvedi, Tiesu Palata pareizi atzinusi, ka trešām p e r s o n ā m pretim persona, kura uzrāda
pagasta vaides priekšsēdētāja un darbveža parakstīto pilnvaru
(kā tas bijis konkreta gadījumā), atzīstama par pietiekoši lēģitimētu noslēgt ar šo trešo personu darljumus pilnvaras robežās. Tādā kārtā Tiesu Palāta, atzīstot, ka konkrētā pilnvara
un uz tās pamata arī prasītāju noslēgtic darījumi atbildētājai
ir saistoši, nav likumu pārkāpusi, kādēļ atbildētājas kasācijas
sūdzība kā nepamatota atraidāma.
(1934. g. 18. aprfļa spr. Nr. 126, Finanču min. pr. 1. pr. Liksnas pa
gasta pašvaldību.)

Noteikumi par strādnieku un citu algotu darbmieku nodrošināšanu slimības gadījumos (1922. g. red.) (RQpn. darba lik.
266. р.).

7.

Apgabaitiesa, apsverot lietā esošos dokumentus un partu
paskaidrojumus, konstatējusi, ka: 1) prasītājs sastāvējis atbildētājas dienestā kā praktikants par laiku no 1929. g. 14. augusta līdz 10. septembrim ar atalgojumu Ls 62,40 mēnesī, 2)
ka prasītājs saslimis 5. septembrī ar bērna trieku, 3) ka prasītājs nav bijis pieteikts slimo kasē; 4) ka tagadējās prasibas
priekšmets ir atlīdzība par zaudējumiem, kas cēlušies prasītājam ar to, ka atbildētāja nav pieteikusi vinu slimo kasē, 5)
ka prasitājs vēl 1930. g. 22. februārī nav bijis atveselojies un
darba spējīgs un slimojis ne mazāk par 6 mēnešiem, 6) ka prasītājs pierādījis ārstēšanas izdevumus Ls 19,50, pārvešanas izdevumus uz slimnīcu Ls 28,— un par braucicniem pie ārsta
Ls 5",—. Šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas
faktisko pusi un nav tāpec parbaudami kasācijas kārtībā. No
siem konstatējumiem Apgabaltiesa varēja tiākt pie slēdziena,
ka prasltājam tiesība prasīt по atbildētājas viņam ar pēdējās
nolaidību nodarītos zaudējumus, kas izteicas iekš tam, ka prasītājs tad nevar saņemt attiecīgos naudas pabalstus un medicīniskoi palīdzību, un ka tāpBc prasitājam tiesiba šādas summas
tagad pieprasīt по atbildetājas Ap^abaltiesas noteiktā apmeiTi,
kopā Ls 451,84. Pretēji atbildētājas domām, tagadējai prasībai nemaz nav picmērojams Noteikumi par strādn. etc. nodrošināŠanu sliin gad. 7. p. (1922. g. rcd.) paredzētais 1 gada laika
noilgums. Šāds noilgums piemērojams prasībām pret pašu
slimo kasi, kurpretim tagadējā prasība vērsta prct atbildētāju
kā personu, kas nodarījusi prasītājam zaudējumus un, tā tad,

vispār nav apspriežama pēc picvestieni Noteikumiem. Minētie Noteikumi kristu svarā tikai tiktālu, lai noskaidrotu prasības apmēru, noteicot tās summas, kuras prasītājs būtu varējis
saņermt, ja atbildētāja būtu izpildījusi savu pienākumu pieteikt
prasītāju sli'mo kasē. Šai ziņā prasītājam tiesība iziet no tā,
ka slimo kases pienākums būtu bijis sniegt vinam pabalstu uti
medicīnisko palīdzību nevis tikai viena mēneša laikā, skaitot
110 prasltāja „izstāšanās no darba vietas", kā maldīgi domā
atbildētāja. Nupat minētais terrniņš n a v piemērojams, kad
saslimušais biedrs bija spiests darba nespējas dēļ darbu pārtraukt, un ja slimību turpinājusics vēl pari par viena mēneša
laiku. Pēc slimo kasn Normālstatūtu (V. V. 1923. g. Nr. 230
tek.) 12. p. piez., ar darba līiruma pārtraukšanu. kases dalībnieka slimības (darba nespējas) laikā pēdējais nezaudē tiesības
uz palī'dzību no slitno kases vispārējā šos stalfitos paredzētā
kārtībā (Normālstatiītii 30—31. pp.). 'l'ikai tad, ja dalībnieks
darba nespējas dēl saņemis no slimo kases pabalstu i.lga'k par
vienu mēncsi, по ārsta atzīts par darba spējīgu, bet darbā ncielājās, tas zaudē kascs dalībnicka ticsības. Runā stāvošā gadījumā, turpretim, prasītajs nav ticis atzīts par darba spējīgu.
Tcāpēc vinš arī nebūtu zaudejis dalibnieka ticsības, ja vinš parcizi būtu ticis pieteikts slimo kasē. Apgabaltiesa pec būtības apspricdusi iin izšķīrusi atbildētājas tagad minētos jautājumus. Apstāties visos sīkumos pie katra, по partiem uzstādītiem jautājumiem ticsa nav spiesta. Aizrādot, ka ta^adējā
prasība apspriežama pēc vispārējiem civīllikumiein, Apgabaltiesai bija pictickošs pamats lietā piemērot arī vispārēja noilguma termii.iu.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Apgabaltiesa
nav pārkāpusi atbildētājas pievestos likumus.
(1934. g. 21. marta spr Nr. 2189, Kalmhja pr. I. pr. Cēsvaines pien. sab-bu.)

Lik, par Latvijas izglītības iestadem.
Apgabaltiesa atzina, ka atbildētāja nebija devusi pilnvarojumu vai uzdevumu Renčuciema pamatskolas pārzinim P.
uopirķt рш, prasītājas uz kredit&rvienu mikroskopu. šis atzinums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Izejot по tā, Apgabaltiesa varēja praslbu atraidīt. Prasītājas pilnvarnieka uzskats, ka pamatskolas pārzinis
uz likuma pamata atzīstams par pilnvarotu. siegt danjumus
skoJas uzturētājas vārdā, nav pareizs, jo- likuma par Latvijas
izglītības iestādēm (1919. g. lik. Nr. 155) 21. pants, uz kura
atsaucas prasītājas pilnvarnieks, tādas tiesības skolas pārzinis
nepiešķir. Par to, ka atbildētaja nelikumigi iedzlvojusies uz
prasītājas rēķina un nodarījusi vinai zaudējumus, prasītājas
pilnvarnieks pirmo reizi runā tikai kasäcijas sūdzībā, kādēļ šis
iebildums Senātā nav apspriežams (CKD. spr. 20/36). Tādā
kārtā Apgabalticsa nav pārkāpusi kasäcijas sūdzībā pievestos
likumus, kādēļ kasäcijas sūdzība atstājama bez ievērības.
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 767, īzglītības min. pr. !. pr. Stendes pagasta pašvaldibu.)

Noteikumi par liaudu.
Fļretēji atbildētājas domām, 1922. g. 2. augusta likuma
10. p, 1. piez. (Lik. kr. 146) nemaz nav attiecināma tikai už jaü
noslegtiem darijumiem vien, bet kā likuma sastāvdaļa, kurš kā
katrs likums izrada speku uz nākotni, tāpat taisni zīmējas arī
uz darijumiem, kuri noslēgti pēc šī. likuma izdošanas, jo nekādus ierobežojumus šai ziņā likums neparedz. Pēc pievestās
piezīmes skaidrā teksta, Latvijā uz ārzemes valūtā noslēgtiem
darijumiem aprēķins izdarāmis Latvijas naudā pēc darījuma
slegšanas dienas Rigas biržas kursa, tā tad nevis pēc prasības
•celšanas dienas kursa. Nepareizi atbildētājs atsaucas. uz Vekselu nolikuma 45. p,, jo tas atzīst par izšķirošu „samaksas vielas" kursu tikai tur, kur lieta grozās ap vekseliem, kas izdoti
ārzemes valūtā vai nu ārzemēs ar samaksu Latvijā, vai Latvijā ar samaksu ārzemēs, bet nekad ne tur, kur vekseļi ārzemes valūtā izdoti Latviga ar samaksu Latvijā: uz šādiem vekseļiem tāpat attiecas piievestā 10. p. 1. piezīma Tā tad, Apgabaltiesai bija pietiekošs iemesls atzīt, ka prasītāja pareizi likusi savas prasības pamatā prasījuma izcelšanās dienas kursu,
bet nevis prasibas iesniegšanas dienas kursu. Pie tarn, kā pa
reizi aizräda Apgabaltiesa, rimā esošā gadījuma pat nekristu*
svarā, vai atbildētāja parāds pastāvejis angļu mārciņā vai latos, jo abos gadījumos atbildētājam jāmaksā vismaz pēc prasījuma izcelšanās dienas kursa, kas ari atzīmēts prasltājas veikala grāmatā, pēc kuras ir celta tagadēja prasība.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 601, „Helmsing im Grimm" pr. 1. рг.
..lelgavas Iinu manufakturas akc. sah. „L. im .1. Hoff".)

Noteikumi par slimo kasem.
Apgabaltiesa apmierinājusi prasību daļā par Ls 115,28,
atrodot, ka atbildētājam bija jäpieteic prasītājs slimo kasē, im
ka pēc Noteikumu 38. p. darba devējam jāatlīdzina saviem
slimo kasē nenodrošinātiem darbiniekiem viss ras, kas viniem
pienāktos по attiecīgas slimo kases, ja viņi būtu tās dalībnieki.
Tiesas konstatējumus un slēdzienus šai ziņā atbildētājs savā
kasācijas sūdzībā apstrld vieflīgi по tā viedokļa, ka vina uzņēmumam neesot rūpniecības uzņēmuma raksturs, un ka uz prasītāju esot attiecināma Noteikumu 1. panta 1. piezīme, kura
atbildētāju atbrīvojot по noteikumu pildīšanas attiecībā uz
lauksaimniecībā nodarbinātām pcrsonām. Pretēji atbildētāja
domftm, по 1930. g. Noteikumu (Lik. kr. Nr. 114—30. g-.) vi.edokla nemaz nekrīt svarā, vai darba devēja uzņēmumam ir
taisni rūpniecības uzņēmuma raksturs, jo likuims, starp citu,
min vispār „darba vietas" un pat atsevišķus darba devējus,
kuri nodarbina al.^otu darba spēku (1. pants), attiecinot noteikumus uz visām persoinām, kas kalpo vai strādā 1. pantā minētās darba vietās, un arī 38. pants iziet vienīgi по „darba vie
tas" jēdziena, prasot tās pievienošanu slimö kasei un paredzot
attiecīffu sankciju par darba vietas nepievienošanu. Konstatejot, ka prasītcājs strādājis pic ceļojoša šķindclu satcra, Ap
gabalticsa pareizi nav atzinusi prasītāju par personu, kas поdarbināta lauksaimniecībā, un, atrodot tādā kcārtā, ka Notei
kumu. 1. panta 1. piezīme uz prasītāju nav atticcināma, tiesa
parcizi ir piemērojusi atbildētrijam Noteikumu 36. pantu. AizradTJLimu uz to,. ka Ap.trabalticsa nav atskaitījusi по picspricžamās summas iemaksas slimo kasei, atbildētājs pieved pirnio
reizi tikai savā kasacijas sūdzībā, kad.ēļ šāds apstāklis, kā n e bijis zemāko instanču apspriešanā, Senātā nav apsverams. Ar
to .atkrīt visi aizrādījumii aibildētāja kasācijas sūdzībā.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 646. Kramii.ia pr. 1. pr. Aainii.in.)

X Izvilkumu 8.burtnīca, izd. 1934.g.

Latvijas civillikums.
168.
Atbildētāja kasācifas sūdzība pelņa ievērību aiz kasācijas
sūdzības pievestiem apsvērumiein attiecībā uz prasībaš apmēra nepareizu piespriešanu. Miertiesnesis pīespriedis alimentus līdz bcrna 17. dzīvības gadam. Atbildetājs savā apeilācijā
Drt Apgabalticsas sēdē paskaidrojis, kādēl рёс L. civ. lik. 168. p.
alimenti bija jāpiespriež — principā — līdz 14. gadam. Apgabaltiesa aprobežojusies ar aizrādījumu, ka atbiidctaja iebiīdumi
„uzskatāmi par nedibinātīem", nemaz nemotīvējot so savu aizrādījumu. īstenībā atblldētāja iebildumi tieši dibināti uz L. civ.
Hk. 168. p. teks-tu, kas nodibina prezumciju, ka ar 14. g. sasniegšanu bērns atzīstams par spējīgu sevi apgādāt. Atspēkot šo
prezumciju bija prasītājas picnākums. Tādēl Apgabaltiesai bija noteikri jākonstatē, ka konkrētā gadījutnā bērns bū.tu spējīgs scvi apgādāt ne agrāk par 17. gadu.
(1934. S. 24. febr. spr. Nr. 541.)

688.
Apgabaltiesa, sckojot Senāta šai lietā dotiem paskaidrojumiem, prasību, starp citii, atraidījusi aiz tā icmcsla, ka atbildētajs strīdū csošo zemes gatoalu lictojis kā prasīfāja brāļa
rentriieks, bct ka prasītājs 1927. g. ar varU, saķerot zirgu pic
grožiem, nodzinis atbildētāju ar visu zirgu un arklu no zeiti.es
gabala un ka vispār lietā nav pierādīts, ka prasītājs bīītu visu
laiku kopš 1924. g. Iīdz 1929. g. zemi valdijis un ka atbildētājs
zeini nemaz nebūtu valdījis. Apgabaltiesa nav šai ziņā pārkāpusi L. civ. lik. 688. p. Vispinns 688. p. ncrniiā par valdīšanas
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„iegūšanu", ka nepareizi šis pants pārtulkots krievu un pēc
tā arī latviešu tekstā, bet gan par valdīšanas „dabūšanu" (er
langt hat). Tā tad, lieta negrozās ap to, vai nomnicks varēti
valdīšanu „nodot" citai personai jeb nē, bet gan ap to, vai s
cita persona varētu, piem. a.r varu, mantu sadabūt savās rokās no nomnieka, t. i. no detentora (ne juridiskā valdītāja). Šis
pēdējais jautājums izšķirams apstiprinoši saskaņā ar 637., 638.
р. р., pēc kuriem dēļ valdīšanas iegūšanas pietiek ar fizisku
apprehcnziju, neatkarīgril no apprehenzijas nolūka un ncatkarīgi no tā, vai cietušais bijis juridiskais valdītājs vai tikai detentors. Tā tad, valdīšana ar apprehenziju var pāriet uz apprehenzoru arī no detentora im arī vi, clam et praecario. Šais
gadījumos taisni valdīšanas „nodošana" nenotiek, un tāda pēc
bīītības pat nav iedomājama. Tapēc apprchcnzors pie šādiem
apstāklicm ncbūtu mazākā mērā juridiskais valdītājs it kā tāpēc vien, ka viuš, kaut arī a.r varu, bija zemi atņēmis detento
ram (nomniekam). Kas .nu tālāk attiecas uz jantājumu par at
bildētāja (nomnieka) valdīšanas aizsardzību un viņa tiesībām
savukārt atsaukties uz to apstākli, ka pats prasītājs viņam savā laikā atņēmis zemi ar varu, tad pēc 626. p. piez., kas
1927. g. jan bija spēkā, taisni valdīšanas aizsardzībā detentors
tagad pilniīgi pielīdzināts juridiskam valdītājam. Tas nozīmē,
ka detentoram pieder netikvien visas interdiktu prasības, bet,
saprotams, arl to, ka detentors var savu detenciju aizstāvēl
ar no detencijas aizsardzības izrietošām ierunām, to starpā ar
ar 688. p. paredzēto ierunu par to, ka tagadējais prasītājs savā
laikā pats sadabūjis (erlangt hat) savu tagadējo valdīšanu ar
vardarbibu по atbildētāja — detentora. Tā tad, Apgabalticsas
argumentācija netikvien saskan ar Semāta šai lietā doto aizrā
dījumu, bet arī pilnā mērā dibinās uz likuma, kādēl nav pa
mata Apgabaltiesas sprieduma atcelšanai.
(1У34. g. 19. apr. spr. Nr. 773, Virbula pr. 1. pr. Levanu.)

918.

•

Apgabalticsa ir apstiprinājusi miertiesneŠa spriedumu, a]
kuru atraidīta prasltājas prasība dēļ īpašiuna tiesībām uz К и
stamu mantu. Apgabaltiesa savīf spricüiima konstatē, ka strl

dū esošā manta n o d o t a prasītājai pie pirkuma-pārdevuma
liguma noslēgšanas, kādēļ atrod, ka prasītājai, saskaņā ar L.
civ. lik. 918. р., jāpierāda sava priekšgājēja īpašuma ticsības
uz šo mantu, ко prasītāja nav pierādījusi. Pretēji kasacijas
sūdzībā izteiktām domām L. civ. lik. 918. р., runājot par traditio, atstāj atklātu pašu causa, par kādu. var bīīt ari līgums.
Traditio pēc L. civ. Iik. vispār nav patstāvīgs īpašuma iegūšanas veids, bet vienmēr prezumē kādu materiāli-tiesisku pamatu (titulu), piem. kāda tiesiska darījuma noslēgšanu. Tādā kārtā kāda „vienkārša nodošana" kā pretstats nodošanai, kura
pa.matota uz pirkšanas-pārdošanas līgumu, vispār nepastāv.
L. civ. lik. 918. p. domā katru derīvātīvu iegūšanu un tādēļ piemērojams arl konkrētā gadījumā.
(1934. g. 18. apr. spr. Nr. 776, Anonīmas cepuru fabr. un austuvcs
s-bas pr. 1. pr. Bērziou un Rigas Starptaut. bankas ako. sab.)

1449.
Jautājumā par rokas ķīlas picspiedu pārdošanu pret kīlu
nēmēja gribu L. с 1. tiešus notcikumus neparedz. 1449. p. sa
va 1 d. nodibina vispārējo principu, ka ķīlu ņēmējs nav pie
spiests rokas ķīlu pārdot. Šāds likuma noteikums, bez šaubām,
vispirmā kārtā zīmējas uz parādnieka-kīlu devēju. Jājautā tikai vai šī paša ķīlu deveja kreditoriem pieder lielākas uu plašākas ticslbas nekä vinam pašam. Kreditor.iem uz vispārējā pa
mata ncpiekrīt uz paradnieka mantām nekādas patS'tāvīgas
tiesības un viņiem ir tiesība apmicrinājumu meklēt tikai no pa
radnieka mantas un tikai tādos apmēros un tādas robežas, kā«
dās šīs mantas pieder pašam parādniekam. Ja picm. parādnle
kam piedcr uzufrukta tiesības uz svešu mantu, tad vii.m kre
ditori nevar prasīt šīs mantas pārdošanu, bet, labcākā ģadījumā,
\ a r tikai arestēt parādniekam pienākošos ienākumus no šis
hiantas. Otrkārt, ja kādai trešai personai pieder uzufrukla tie
Sības uz parādnieka mantu, tad trešai personai katrā /iņa ir
tiesība nepielaist šīs mantas pārdošanu. Ncbfitu saproiams,
kādēļ ķīlu ņēmējā stāvoklis, kam tāpat pieder lietlskas tiesībaa
и/ rokas isilu, bntii at/.īstams par laiināku par pārējo lietisku
ihn [iii4'iajii. Pie 1449. p. pievestie avoii nedod pietiekošu

pamatu pretējam slēdzienam. Vispirms jau pirmais tur pievestais avots (I 6. pr. D. X111 7) noteikti aizrāda, ka ķīlu ņērnējs
tomēr n a v s p i e s t s pārdošanu pielaist. Pat otrs avots
(1. 15. 5. § D. XI 1), kaut arī piespiedu pārdošairu. pielaiž, bet
tomēr iziet no tā, ka .apķīlāšana nodibina jau pati par sevi tiesu ķllu, tā tad, tur jau konkurē divi ķīlu nēmēji, pie kam pēc
romiešu tiesībām sekojošām ķīlu ņēmējam piedcr jus offerendi
attiecībā uz iepriekšējo (augstāko) ķllu kreditoru pēc 1. 16. D. I
XX 4, kādas ticsības L. с 1. neatzīst. Neatkarīgi no tā, no minētā avota (1. 15. 5. §) nav redzams, vai tur lieta grozās ap
izsoli jeb ap to, ka kāds pircējs piedāvā ķīlu ņēmējam pietiekošu summu, lai ar tadu apmierinātu viņu im paliktu vēl kāda
hyperrocha. 1449. р. 2. d. paiedz parādniekam jus offerendi,
un šāds jus offerendi pāriet arī uz parādnieka konkursa masu
(konkursa valdes personā). Saskaņā ar 6. p. nol. V piel. 85. p.
kīlu nēmējs nevar pretoties arī konkursa valdes pieprasījumam
pēc ķīlas piespiedu pārdošanas. Konkurss šai ziņā var vairs
nerēķināties ar ķīlu ņēmēja piekrišanu vai iebildumu, jo, kā
teikts motīvos pie šī 85. (24.) p. ari ieķīlāta manta ieiet kon
kursa masā, kāda ir likvidējama visu konkursa kreditoru interesēs. Tur arī meklējams šī 85. p. legislātīvā rati.o, kura nav
pilnā mērā picmērojama tur, kur nav konkursa. L. с lik. mēs
neatrodam Iīdzīgu 85. p .noteikumu, jo tur nepieciešamas vajadzības pēc tā nav. Un ja parādiiieka kreditors vēlas piespiest ķīlu ņēmēju pārdot rokas kllu resp. panākt tās pārdošanu piespicdu kārtā, tad šādam krcditoram vienmēr atliek vēl
iespēja ierosināt konkursu. Bunges domas, tāpat kā romiešu
avots, iziet no tā, ka apķīlāšana (aresta uzlikšana) nodibina jau
tiesu Uīlu un katrā ziņā Bunges aizrādījums kodifikācijā n;u
iegājis. C. p. nol. 1357. p. va.r attiecināt uz gadījumu, kur vai
nu pats ķīlu nēmējs vai, a.r viņa piekrišanu, kāds cits krediton
panācis rokas ķīlas pārdošanu. 1120. p. zfmējas uz mantāffl
kas pēc to iekšējām īpašībām un to sevišķām (ne tīri jfirid
kām) atticcībām nav apķīlājamas.
Sūdzētāja argnmeutrn
par nekustamas mantas hipotēkām nav pienemama, jo, patoļ
coties hipotēku reģistrācijai, hipotēkārs nodrošināts neatkarī|
no tā, knr atrodas ķīlas objekts.
(1934. g. 19. apr. spr. Nr. 109, Rīsas pils. savstarp. krcdilbicdi
1. pr. Kara min.)

1) Jautäjumä par ieķīlātās mantas atstāšanu paradnieka
valdišanā siīdzetāja atrod, ka ar to ķīlas tiesība izbeidzotics
resp; nevarot izcelties. Šis uzskats nav pareizs. Mantas nodošana valdīšanā var iiotikt an ar constilutu.ni possessorium
(L. с 1. 648. р.), tā tad, atstājot to uz vienošanās pamata paša
paradnieka rokās, kas tad nu sāk valdīt prieks ķīlu ņēmēja
kā valdnieka starpnieks (detentors). Pie tarn paša juridiskā
valdītaja, ķīlu ņēmēja, juridiskā valdīšana ārēji izteicās pielikīas ķīlu ņēmēja markäs, zīmēs, spiedogfā etc., pēc 806. р., kas
attiecas netikvien uz precēm, bet arī uz citām mantām, nn pēc
641. p. 7. pkt., kas taisni picmērojams arī pie aprādītās situācijas, kur mantas valdīšana uz 648. p. pamata juridiski pāry;ājusi uz ķīlu uēmēju no paradnieka, kam paliek tikai detencija
alieno nomine. Ar marku pielikšanu kā tādu gan va]dīša.na
nepāriet un tā arī nevis simboliska tradicija, kā maldīgi domā
sūdzētāja. Turpretim, markas piclikšana nodibina tomēr prezumciju par to, ka manta pārffājusi vismaz markas īpašnieka
valdīšanā. Tā tad ar mantas atstāšanu paradnieka rokās ķīla
neizbeidzas pati par sevi (sk. arī Latvijas bankas statūtu 8. p.
(L, kr. 23./65.).
(1934. g. 19. apr. spr. Nr. 109, Rigas pils. savstarp. kreditbiecir. pr
!. pr. Kara min.)
*

2) Tiesu Palāta atraidījusi prasības daļu par rokas kīlu
ticsību atzīšanu uz pārvadājamo preci-linicriem, bet apmierinājusi prasības daļu par rokas ķīlu tiesību atzīšanu uz trim aprakstītiem konosamcnticm un tos atsvabinājusi no aresta.
Savu slēdzienu par to, ka prasītāja ie^uvusi rokas kīlas
ticsības uz aprakstītiem konosamentiem, Tiesu Palāta dibina
i:z to: 1) ka tic fiiiieri, kas atradušies paradnieka B.-B. fabrikā un iekrauti kuģī pec strīdus konosamentiem, bijuši ieķilāti
prasītājai kā rokas ķīla; 2) ka parādnieks, ffriežoties pie I La
tvijas apdrošināšanas un transporta akc. sab., esot pilinvarojis
šo akc. sab., kura rīkojnsies kā preču speditors, disponēt par
strīdus konosamentiem; un 3) ka Latvijas banka, kurai parādā
bijis finicrn īpašnicks, izdodot atļauju finicru izvcšanai no fabrikas, no savas puses uzdevusi speditoram sai.iemt konosa-
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mentus priekš viņas, lai ar tiem pēc viņu reālizēšanas segtu
savas pretenzijas pret parādnieku. Sädi Tiesu Palatas konstatējumi, kas dibināti uz iesniegto dokumentu un nopratinato
liecinieku liecību apsvēršanu un iztirzāšanu pēc to satura un
nozīmes, attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāmi
kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi
viņas kasācijas sūdzībā, .ar kuriem tā, apgaismojot iesniegtos
dokumentus un nopratinato liecinieku liecības no sava viedokļa, apstrīd minēto konstatējumu pareizību pēc būtības un
cenšas pierādīt: 1) ka finieru pārķīlāšana prasītājai no Komercbankas puses esot izdarīta ar nolūku ncļaut pārējiem B.-B.
kreditoriem tikt pie parādnieka mantas, un 2) ka nekāda vienošanās starp speditoru un prasltāju par konosamentu nodošanu pēdējai kā rokas ķīlu neesot notikusi. Pretēji atbildētājas
paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta varēja
nākt pie slēdzieua, ka praslīāja icguvusi valdīšanu uz strīdus
konosamentiem, jo, ja arī tie ir atradušies speditora faktiskā
rīcībā, tad tomēr pēc Tiesu Palātas konstatējuma speditors ir
rīkojics prasītājas uzdcvumā, vārdā un vietā (L. civ. lik.
645. р.). Ja šai gadījumā konosamenti aresta uzlikšanas laikā
arī atradās kugu kantorī „Lorenz un Meeseburg", tad tarn nav
izšķirošas nozīmes priiekš lietas, jo kuģu kantorim nebija kaut
kādas tiesības uz konosamentiem im tie arī neatrodas kuģu
kantora valdīšanā, bet pēdējais rīkojas tikai vai nu kā kuģa
īpašnieks, vai arī kā kuģa aģents, kura pienākums bija nodot
konosamentus pēc to parakstīšanas kravas nodevējam, šai ga<
dījumā spcditoram I Latvijas apdrošināšanas un transporta akc.
sab., pret stūrmana kvītīm. Par to, ka šīs stūrmaņa kvītis пен
būtu atradušās speditora rokās, atbildētāja pirmo reizi aizr;icl;i
tikai savā kasācijas sīīdzībā, kādēl šāds aizrādījums по Sen;ii;i
nemaz nav pārbaudāms. Šai gadījumā arī nav по svara \;u
par vienošanos, kas notikusi starp parādnieku, prasītāju im
speditoru par to, ka konosamenti paliks kā rokas ķīla prasn.i
jai vinas pretenziju segšanai, ir, vai nav zinājuši faktiskic ki
vas turētāji kuģa kapteinis, vai kuģa kantoris, jo pēdējie ir
kai konosamenta izdevēji un konosaments viņiem jāizdod ki
vas nodevējam pret-stūrmaņa kvltīm.
Nepareizi arī aizrāda atbildētāja, ka parādnickam p.i
konosamentu ieķīlāšanu prasītājai būtu bijis jādod raksi ■ l.

rīkojums im ka tāpat an prasitājai savukārt bijis jādod rakstisks rīkojums spcditorarn par koiiosamcntu nodošaiiu vinai,
jo rokas ķīlu ticsilm nodibināšanai nav nepicciešama rakstiska
llguma forma im arī Latvijas bankas statutu <S., 10. 1111 27. §,
uz kuricm atsaucas atbildētāja, īieuzliek Latvijas bankai par
pianākumu dot katru īikojumu vai arī slēgt Hymnus tikai rak
stiska formā. Ar to atkrīt atbildētājas kasācijas sīīdzība, ar
kuru tā apstrīd Tiesu Palātas slēdzienu par to, ka prasītāja uz
strīdus konosam/cntiem ieguvusi rokas ķīlas ticsības.
Kas atticcas uz prasītājas ķīlas tiesībām uz pašu kravu
(finieriem), tad Tiesu Palāta šo prasības dalu atraidījusi aiz tā
iemcsla, ka, sākot ar finieru ielādēšanu kuģī, rcsp. ar konosamenta izdošanu, ki/ava (finieri) palikuši kufcu s-bas vai kuģa
kapteiņa ricībā, kuri vairs ncrīkojoties prasītājas uzdevuma un
tamdēļ, sākot ar konosamenru izrakstīšanu, pazuduši bsidzamic valdīšanas pastulāti no prasītājas puses.
Nākot pie šāda slēdziena, Tiesu Palāta nemaz nav ņēmusi
vērā, ka ar preču iclādēšanu kuģī im ar konosamenta izrakstīšanu, kuģu s-ba vai kuģa kapteinis neiegūst valdīšanu par saijemto kravu, jo, izdodot konosamontu, tā izdevējs ku&a saimnieks, vai kapteinis tikai apliecina kravas sanemšarru, apņemoties pēdējo nogādāt uz noteiktu. adresi, bet kravas nodevējarn (šai gadījumā konosamentu saņtMnējam-spcditoram, kurš
pēc Tiesu Palātas konstatējuma rlkojies prasītājas uždevumā)
kā konosamenta, t. i. dispozicijas un tradicijas papīra turētājam picder rīcība par kravu (L. с 1. 895. р.; sal. prof. Dr.
A. Loebcra Tirdzn. tiesību pārskats 212. §). Ja riu, kā konst'atē Tiesu Palāta, prasītāja par precēm valdījusi kā rokas ķīlas turētāja, tad prasītāja ncmaz nav zaudējusi tādas ķīlu ticsības ar prcču iekraušanu prct konosainentiem ja vien pēdējic
viuai tikuši nodoti. Gan koiiosaments kā dispozicijas papīrs
atvieto Oeprezentū) preci (kravu) tikai līdz kamēr „papīra palādnieks" (kaptcinis) kā svešas nianlas detentors vēl valda
priekš „papīra parādnieka" (ar koiiosainentu lēģitimētā krcditora). 'I'a tad, pretēji Tiesu Palātas domām, pilnīgi izsleu'ta
tāda konstrukcija, il kā rokas ķila, kas nodibinata par konosamenitu, neaptvcrtii kravu (prcces), uz kuru konosamcnts izdots. Izcjot по šāda nepareiza slēdziena, ka valdīsanu par
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kravu ieguvuši vai nu kuģa saimnieks vai kuģa kapteinis, Tiesu Palāta nākusi arī pie nepareiza tālākā slēdzicna, it kā La
tvijas banka по savām ķīlu ticsībātn uz pašu kravu būtu atteikusies. Ar to Tiesu Palāta savā spriedumā šai daļā ir pielaidusi motīvu nepareizību un pārkripusi Civ. proc. nolik.
816. p.
(1934. g. 2Э./23./18. febr., marta, aprīla spr. Nr. 90, Latvijas baiikas
pr. 1. pr. Bērtin-Bērziyu u. c.)

2951.
Prasītājs savā 1931. g. 6. oktobrī micrticsncsirn icsnicgtā
prasības lūgumā paskaidro, ka по viņa 1930. g. 1. novembri
tikusi pfirdota atbildētājam Jānim B. uz kredita pilna mincrālun augju ūdeņu iestādes ickārta, pie kam viņš atstājis sev īpašuma tiesības uz pārdotu mantu lldz pirkšanas summas pilnai
samaksai. Tā kā par Jāna В. parādiem Annai K. 1931. g.
23. septembrī minētā manta tikusi aprakstīta, tad vinš lūdz atzīt vina īpašuma tieslbas uz aprakstīto man tu un izslēgrt to по
aprakstīšanas un pārdošanas.
Mierticsncsis prasību kā nepierādītu ir atraidījis.
Apgabaltiesa prasītāja iesniegto apellācijas sūdzību atraidījusi, pie kam uz nopratinātā liecinieka Q. liecības, ka pie aprakstīšanas atbildētājs B. atzinis mantas par savām, nākusi pie
slēdzicna, ka 1930. g. 1. novembrī starp prasītāju un Jāni B.
slēgrtais pārdošanas līgums esot fiktīvs (L. с 1. 2951. р.).
Prasītāja iesniiegtā kasācijas sudzība pelna ievērību.
Vispirms saskaņā ar Civ. pr. nol. 156. (113.) р., ja viens
по lietas dalībniekiem (dotā gadījumā atbildētājs B.) atzīst kādu apstākli, tad tāda atzīšana ir spēkā tikai atticcībā uz pašu
atzinēju, kādēļ viņa atzīšanai vēl nav izšķirošas nozīmes lietii.
No otras puscs, tā kā prasītāja pašrocīgais paraksts zern
1930. g. 3. novembrī slēgtā līguma apliecināts pie notāra ни
tamdēl nav apšaubāms (C. pr. nol. 564. (476.) р., bot pārdotāļ
mantas aprakstīšana notikusi 1931. g. 23. novembrī, t. i. gan
drīz veselu gadu vēlāk, tad Apgabaltiesai, atzīstot šo pārdi
nas līgumu par fiktlvu, bija jākonstatē, ka abiem kontrahenticiTl{

Л. im В., bijis zināms icmesls slēgt tādu fiktīvu līgumu un mazākais, kä jau līguma slēgšanas brfdī B. bijis apgTīītināts ar
parādiem; turpretim, ja, kä apgalvo prasrtājs, pati iestāde tikusi nopirkta ar prasītāja naudu, tad tas saimnieciski attaisno
līgumā paredzēto rcscrvatio dominii.
Ka B. pirkšanas-pārdošanas līguma slēgšanas laikā būtu
apgrūtināts ar parādiem, по Apgabaltiesas nav konstatēts, tādēļ Apgabaltiesas slēdzienam par ITffuma fiktīvitāti trfikst juridiska pamata. Līdz ar to Apsabaltiesa pielaidusi lietas apstākļu noskaidrošanas un motīvēšanas nepilnību.
(1934. я. 19. aprīla spr. Nr. 829. Januševiča pr. !. pr. Bakderu im
Kurpnieks.)
Я104.

Ticsu Palāta, interpretējot runā štāvošo līgumu по L. c.
1. 3097., 3099. p. p. viedokļa, nākusi pie slēdziena, ka uzturs
apdāvinātam jāsniedz prasītājam tieši atdāvinātā mājā, bet nevis ari šinī lietā konstatētā gadljumā, kur prasītājs Iabprātīgi
māju atstājis. Šāds Ticsu Palātas slēdziens, kas pamatots uz
Iīguma noteikumn satura im nozīmes iztulkošanu, atticcas uz
lietas biiību un kasācijas kārtībā nov pārbaudāms, ar ко atkrīt
visi kasācijas sūdzības iesniedzējas pret šo slēdzienu vērstie
paskaidrojumi. Ticsu Palātas pienemtā līguma interpretācija
nerunā pretiim L. с .1. 3104. pantam, jo loģiskā intcrpretācija
prcvalē arī tad, ja ir interpretējams darījums par 3104. pantā
minētiem priekšmetiem, to starpā par alimentiem (sk. Erd
mann I, Ipp, 259.).
(1934. g. 1S. aprīļa spr. Nr. 125, Kirsona pr. I. pr. Kirsonu.)

3441.
Tiesu Palāta nāca pie slēdziena, ka prasītājs nebija spiests
dzīvot dzīvoklī, ja viņš manīja, ka dzīvokļa dēļ vinš zaudē vcselību im darba spējas, bet varcja katrā laikā pārtraukt līgumu
ar atbildētāju im atstāt dzīvokli. Izcjot по šī slēdziena, Tiesu
Palāta varcja prasību atraidīt uz L. с 1. 3441. panta pamata,
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jo prasītājs nevar prasīt по atbildētājas to zaudējumu atlīdzību,
kurus viņš, ievērojot pienācīgo uzmanību, varēja novērst.
(1934. g. 17. apr. spr. Nr. 172, Jureviča pr. 1. pr. Šteinbergs.)

3859.
Māklera līgums vistuvāk stāv uzyemuma līgumam (Sen.
spr. 24/321) un tādēļ gan atlīdzība ir prezumējama (L. civ. lik.
4226., 4227., 4175. p. p. tui piez. „a" pie šī pēdējā panta Bukovska izd.). Tomēr konkrētā gadījumā Apgabaltiesa aiz miert'esneša sprieduma rhotīvicm, kuriem Apgabaltiesa implicite
pievienojusies, proti, ka pretprasītājs konkrētā gadījumā rlkojies ne prasītājas, bet paša interesēs, varēja šo prasības da[u
atraidīt.
(1934. g. 18. apr. spr. Nr. S34, Ņiemovas pr. 1. pr. Lagzdiijiem.)

3969.
Saskaņā ar L. civ. lik. 3969. p. pirkuma līgumu, kurš noslēgts ar piesitumu publiskā izsolē, var atcelt aiz tiem pašiem
iemesliem kā privātā kārtībā noslēgfto (izņemot laesio enormis), t. i. arī ceļot attiecīgu prasības sūdzību (sk. Kr. Sen. spr.
31./1911. g.), tanī gadījumā, ja torgi по formālās puses nav apstrīdami.
(1934. g. 18. apr. spr. Nr. 47. Kārklii.ia 1.)

3995.
Apgabalticsa, apsverot atbildētājas 1926. g. 22. februāra
raksta saturu un nozīmi, ir atradusi, ka, atlaižot prasītāju pēc
13 gadu nokalpošanas по dienesta, atbildētāja piešķīrusi prasītājam pensiju Ls 70,— apmērā mēnesī, un ka šāda atbildētajas
uzņemtā saistlba nav iztulkojama kā katru gadu atjaunojams
pabalsts, kura izmaksa stāvētu atkarlbā по atbildētājas vienpusīgas gribas. Apgabaltiesa arī ir atradusi, ka pensijai, ja
expressis verbis nav citādi noteikts, mēdz būt tnfiža raksturs t

ka lietfi nav picradīts, ka piešķirtās pensijas izmaksas laiks
būtu aprobežots ar zinamu tcrmiuu. Tiesu Palāta, apstiprinot
Apgabaltiesas spriedumu, solid.ārizčjusies ar pievestiern Apgabalticsas apsvērumiem, piebilstot 110 savas puscs, ka tarn apstāklim, ka valde katru gadu likusi priekšā akcionāru pilnai
sapulcei apstipriiuišanai sarakstu par tekošā ģadā izmaksājamārft pensijām un pabalsticm, nav tās nozīmes, it kā ar to būtu
uotikusi pieškirtās pensijas pārjaunošana katru gadu, kā to
mēģina iztulkot atbildētlīja.
Tiesas picvesto apsvēriimu pareizību nesatrichia kasācijas sūdzībā picvcstic aizrādījumi, jo
īztirzājot konkrēti pieškirtās pensija jēdzienu, ticsai nebūt ncbija pienākuma iziet no tās pensijas jēdziena, kādu izsniedz
valsts vai pašvaldlbas darbiniekiem uz īpašn noteikumu pamata, bet tiesas apsvērumi par atbildētājas 1926. g. 22. febrnāra raksta saturu un tā iztulkojums, kā arī uz tā dibinātais tie
sas slēdziens, ka lieta taisni negrozās ap solījumu maksāt pabalstu vienlgi tekošam gadam, bet gan ap p с n s i j u, kuras iz
maksas laiks nav aprobcžots ar zināmu termiņu, atticcas uz
lietas faktisko pusi, kur.a kasācijas kārtībfi nav pārbaudāma.
Bez tā, tiesas uzstādīto tezi, ka pensijai, ja expressis verbis
nav noteikts citādi, mēdz būt mūža raksturs, atbildētāja savā
kasācijas sūdzībā pat ncmēģina apstrīdēt. Istcnībā starp partiem, uz 1926. g. 22. februāra raksta pamata, noticis mūža rentes Iīgums, kas nevienmēr paredz kapitāla nodošanu, lai sanemtu rcnti. P ē c L. civ. lik. 3995. p. piez, par pamatu rcntes
maksāšanai var bīīt arī dāvinājums, tā tad, arī renumerātorisks
dāvinājums (L. civ. lik. 4503. р.), kā atlīdzinājums par apdāvinātā iepriekš izpildīticm pakalpojumicm. Šāds mūža rentes
līgu.ms ir obligātorisks rcntcs maksātājam, ja tas arī notiktu neformāli (L. civ. lik. 3996. p.) un nav vairs atsaucams. Kasācijas sudzībri pievestiern apcerējumiem par atbildētājas valdes
kompctcncēm, un par valdes rīcības likumību pensijas pieškiršanas zii.ia, nav izšķii;ošas noznnes priekš lictas jau tādēļ vien,
ka ticsa ir konstatējusi, ka valdes rīcību ir sankcionējusi akcionāru pilna sapulcc, un šāda konstatējuina pareizību atbildētāja savā kasacijas sfidzībā ncapstrīd. Tādēļ nav scviškas nozīmes tam apstāklim, vai Tiesu Palatas spriedurni par valdes
kompetēncēm izrādītos par pareizicm vai ncparciziem, jo iz-ķirošs ir tas, ka pilna sapulcc katrā ziņī\ ir segusi valdes rī-
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cību ar savu piekriŠanu. Tādēļ arī pārējtēm Ticsu Palātas apcerējumicm par atbildētājas darblnieku bij. pensi.ias kases nozīmi, uii valdes funkeijām šādas bij. pensiju kaseš atvietosana,
ir piešķirama vienīgi blakus niotīvu nozīme, no kuru parcizības vai ncpareizības nav atkarīga tiesas gala sledzicna pareizība. Ar to atkrit visi aizrādījuini atbildētājas kasācijas sīīdzība.
(1934. к. 21. marta spr. Nr. 1970, Vasiļjeva pr. I. pr. akc. sab. „Rigas
Komercbankn".)

4054.

No 4054. p. (vācu teksta) viedokļa, iznomātājs atbild nomniekam tikai tad, ja iznomatājs v a i n I g s pie tā, ka trešā persona traucē īiomnieku.
(1934. g. 18. aprīla spr. Nr. 107. Helmaya pr. 1. pr. Jelgavas pilsētas
savi^riību.)

4175.
Pretēji atbildētāja domām, Apgabaltiesa gan apspriedusi
viņa apgalvojumu, ka prasītāja pie viņa dzīvojusi kā līgava;
Apffabalticsa tai pašā laika uzsver, ka prasītāja strādājusi viņa
šaimniecībā un ka prasītājas Ijgavas stāvoklis, — sevišķi kad
tas pastāvējls tik ilgi (2a/a gadus) un nav novedis pie apprecēšanas, — nav devis atbildētājam pamatu sagaidīt, ka prasītāja
strādās bcz atlī'dzības. Ar to tad Apgabaltiesa pietickoši skaidri motlvējusi savu slēdzienu par to, ka prasītājai ticsība prasīt atalgojumu par sāvu darbu. Atbildētājs nepaskaidro, käda
nozīme būtu šīs lietas izspriešanā tam, ka Apgabaltiesa, atzīsfot par taisnīgu atlīdzības apmēru notcikt pēc sava taisnīgā
ieskata, atsaucas uz L. с 1. 4175. р. Atbildētajs pat ncapgalvo,
ka Apgabaltiesai iiebīītu tiesiba niājkalpotājas algu, s.aubu gadījumā, noteikt pēc sava taisnīgā icskata. Arīmājkalpotāju līgurnā likums neprasa, ka alga tiktu notelktajau līgumu slēdzot. Ncticot lieciniecei .1. par to, ka atbildētājs bfltu solījis ālgu Ls 16,
mēnesī, Apgabaltiesa tomēr varēja algrunosevis noteikt mazäkä
apmērā, proti, pa Ls 10,— mēnesī. Šāds Apgabaltiesas slS

dziens nav kasācijas kārtība pārbaudāms. Prasība būtu jänodibina uz nctaisnu icdzīvošanos tikai tad, ja nav cita noteikta
prasības pamata (L. c. I. 3734. p. piez.); tāpēč prasītajai nebija iemesla tagadējo prasību par atlTdzībn dibinat uz atbildētāja nctaisnu icdzīvošanos, kur prasītāja var atsaukties nz savii pozitīvu darbību atbildctāja sainmiecībā.
(1934. к. 21. marta spr. Nr. 983, Ek'līte pr. 1. pr. Puķīti.)

4226. p. picz.
Pēc kasācijas sūdzības iesniedzēja domām uzņēmuma līgumn. varētu pielaist, ja prasltājs būtu urbšanas darbus izdarījis ar saviem cilvēkiem, bct šai lictā necsot strīdus par to, ka
strādniekus pie urbšanas alR'ojis atbildctājs atscvišķi, kādēļ pēc
kasatora uzskata, konstruēt šai lietā uzņēmuma līgumu neesot
icspējams.
Tomēr pretēji atbildētāja domām, likumā nav aizlieguma
un arī kasācijas sūdzfbas icsnicdzējs ncaizrāda uz tādu likumu,
kas aizliegtu pasūtītājam dot palīdzībā uzuēmējam savus strād-*
niekus, kā tas izriet no L. civ. lik. 4225. p. piezīmes, uz darbuzņēmuma līguma pamatojas arī amatnieku atticcības pret vinu
pasūtītājiem. Vienīgais, kas pic šādiem apstākļiem kristu svarā atticcībās starp darba iizņēmuma kontrahenticm, bntu tas,
ka "uzņēmcjs, saprotams, nebūtu, prctčji L. civ. lik. 4236. pi,
atbildīgs pasūtītājam par tiem viņa palīgiem, knrus bija uzņēmējam pielicis pats pasūtītājs.
(1934. g. 19. apr. spr. Nr. 805, Tomaševiča pr. I. pr. Līcīti.)
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114.
Tiesu P a l ā t a apstiprinājusi par mir. J. J. mantiniekiem kā
prasītāju tā arī atbildētlīju līdzīgās daļās aiz tā iemesla, ka šai
gadījumā esot piemerojams Kurz. zemn. lik. 114. р., jo pēc mir.
J. J. kā mantinieki palikuši tikai vina bērni: prasītājs tin atbildētāja, bet Kurz. zemn. lik. 107. р. esot piemerojams tikai tādā
gadījumā, kad kā mantinieki palikuši atraitne kopā ar bērniem.
Pretēji prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā,
Tiesu Palāta pilnīgi pareizi u z šo gadījumu attiecina Kurz.
zemn. lik. 114. р., jo konkrētā lictā pēc Tiesu Palātas konstatējuma tēva mantojums netika sadalīts līdz pat atraitnes (mātes) nāvei. Tāpēc arī atkrīt Kurz. zemn. lik. 106. un 107. р. р.
noteikumi, kas paredz bērnu pakāpenisku apmierināšanu ar
mantojumu. Pie šādiem apstākļicm ir piemerojams Kurz.
zemn. lik. 114. р., kas tieši paredz tādu gadijumu, kad kā man
tinieki pēc tēva ir palikuši tikai viņa bērni. Ja arī Tiesu Palāta
nav konkrēti izšķīrusi jautājumu par mantas pievienošanu (col■■
latio), t. i. kas tieši katram no mantiniekiem būs jākonferē sa
dalāmā masā, tad tas vicn nevar būt par iemeslu Tiesu Palā<
tas sprieduma atcclšanai, jo konkrēta lietā iet runa tikai par
prāvnieku apstiprināšanu mantošanas tiesībās un kollācijas
jautājums būs izšķirams, kā to pareizi aizrāda Tiesti Palāta,
saskaņā ar vispārējiem notcikumiem par mantas pievienošanu
(L. civ. lik. 2745. un sek. pp.) pie mantojuma sadalīsanas, kail
kollācija būs jāizved.
Nepareizs ir gan Tiesu Palātas uzskats, ka K. zcmn. lil
107. p. paredzēta saņemtas mantas pievienošana (collatio) b
attiecināma tikai uz tādu atdalīšanu, kas notikusi pūc tēvii nīl
ves, jo pēc vispārēja principa viss tas, ко mantinieks sauein по
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mantojuma atstājēja, ir jfipicvieno sadalāmai mantai (L. civ.
lik. 2745. р.), bet šī ncpareizība nevar bot par iemeslu Tiesu
Palfitas sprieduma atcelšanai, kura gala sledzienu pareizibu
attaisno jau augstāk aprādītie apsvērunii, ka uz šo gadījumu
attiecināms Kurz. zcmn. lik. 114. p.
Atzīstot, ka uz konkrēto gadījumu attiecinäms Kurz. zemn.
lik. 114. p. un ka jautājums par kolläciju izšķirams pie manto
juma sadalīšanas, Tiesu Palāta arī nebija spiesta vēl sevišķi
apsvērt, vai atbildētājas Tiesu Palātas sēdē izteiktā gatavība
izpildīt kollācijas pienākumus bija principā pielaižama vai ne,
jo arī šis jautājums pie tagadējiem lietas apstākļiem neatstāj
iespaidu uz Tiesu Palātas gala slēdzicnu pareizību.
(1933. к. 18. maija/15. jūn. spr. Nr. 2445, Jaunmisiņa
Rikman.)

pr. 1. pr.
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Latgales civīllikums.
1066.
Tiesu Palāta atzina, ka atbildētāja nepieradīja, ka vh.ia
1926. gada pavasarī nejauši atrada sava mirušā vīra, Andrēja
S. testāmentu.
Šāds Ticsu Palātas atzinums
attiecas
uz lictas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.
Aizīstot, ka atbildētāja nepierādīja, ka viņa palaida Latg;. civ.
lik. 1063. pantā paredzēto termiņu testāmenta apstiprināšanai
aiz iemesliem, kuri paredzēti minēto likļimu 1066. pantā, Tiesu
Palāta varēja prasību apmierināt, jo atbildētājas picnākums
bija pierādīt Latg. civ. lik. 1066. pantā paredzēto iemeslu pastāvēšanu (Kr. Sen. CKD. spricd. 79/119). Tādēļ prasītājam
nebija jāpicrāda, ka atbildētājai bija zināma testāmenta atrašanās vieta, vai ka testāments atradās atbildētājas rokās.
(1934. g. 22. marta spr. Nr. 138. Sahruija pr. 1. pr. Salmii.ui.)

1649. p. piez.
Šai lietā tiek pacelts jautājums par to, vai Valsts zemes
bankai pic ieķīlājuma raksta (abligāciju) nodošanas picdzīšanai
ir jāmaksā Latg. civ. lik. 1649. p. piczīmē paredzētā XU% Iicla
nodeva pilsētas pašvaldibai par labu. Šo jautājumu pilnīgi pareizi Ticsu Palāta bija izškīrusi pozitīvi uz to noteikumu pamata, kādi pastāvēja Tiesu Palātas lēmuma taisīšanas laikū
(sal. Scn. CKD. spr. 29/878 im 33/815). Bct tagad ar 1934. ģ
18. janvāra likuma izdošanu (V. V. 17. п. 34) stāvoklis ir gro-j
zījies, jo Latg. civ. lik. 1649. p. piczīinc ir papildināta ar otru
dalu, saskaņā ar kuru šai piczīmē minētā nodeva nav ņemama
по icķilājuma rakstiem, kurus Valsts zeines banka j a u a g -

r ā k i e s n i e g u s i, vai iesnicdz picdzTšanai. Ar šādu šīs
piezīmcs jauno rcdakciju, jauniem Iikuma noteikumiem ir pieŠķirts atpakaļcjošs speks, jo tas atliecinäms arī uz agrāklem
Valsts zeraes bankas piedzīšanas iesnieg;umiem, tikai ar to iznēmumii, ka samaksāta nodeva (сборы, bet nenodoklis, kā tas
nepareizi lictots jaunā likuma redakcijā), nav atmaksājama.
Tā kā šai lictā trūkst datu par to, vai augstāk minētā nodeva
jau biitu samaksāta, tad a n šai gadījumā ir atceļams Tiesu P a lātas lēmums, pēc kura tiek picprasīta Latff. eiv. lik. 1649. p.
paredzētā л\*% nodeva по ieķīlājnma rakstiem (obligacijām),
kurus Valsts zemes banka iesniegusi piedzTšanai (Sen. spr.
34/26).
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 2248, Krievana 1.)

Likums par telpu in.
39. .
Apg-abalticsa, atrodot, ka īrniekam ir tiesības izdarīt atvilkumus no īres maksas pirms īres valdes atļautā remonta izvešanas, nepareizi iztulkoja likuma par telpu Iri 39. pantu. Šis
pants runā par remonta i z d e v u m i e m , tā tad par remontiem jau izdotu naudu, tā kā īres maksas atvilkumu priekšnoteikums ir Trnieka faktiski izdaritais remonts. Nākot pie cita
slēdziena, Apgabaltiesa pārkāpa Lik. par telpu Iri 39. pantu.
Apgabaltiesa atzina par pierādītu, ka atbildētājs pēc īres naudas maksāšanas termiņa 1. jūlijā līdz prasības celšanai bija izdarījis remontu par lielāku summu, nekā viņš bija ieturējis no
īres naudas maksājumiem, bet Apgabalticsa nav ņēmusi vērā,
ka saskanā ar Lik. par telpu īri 39. panru, atbildētājam bija tiesības pēc 1. jīīlija izvestā remonta izdevumus atvilkt tikai no
t u r p m ā k ā s īres maksas, bet ne vis no tā īres naudas maksājuma, kurš virjam bija jāizdara pirms šī remonta izvešanas
1. jīīlijā. Nākot pie cita slēdziena, Apgabaltiesa pārkāpa Lik.
par telpu īri 39. pantu.
(1934. g. 17. aprīla spr. Nr. 612, Unferhau pr. 1. pr. Kadiķi.)
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1.
Ap^abaltiesa izfreigusi prasības lictā par Ls 250,— paten
ta vērtības piedzīšanu no atbildētājas uz Akc. sodu lik. 37. p.
pamata, atrodot, ka lieta ncsatur strīdu par civīlticsībām, ķādēļ, saskanā ar Civ. proc. nolik. 1. р., licta nav izspriežama по
civīltiesas. Savā kasācijas sīidzībā Nodokin dcpartaments uzsver, ka, neizpērkot attiecīgu patentu, persona, kas uz Akc.
sodu lik. 37. p. pamata ir atzīta par varaāgu un sodīta, ir nodarījusi valstij zaudējumus patenta vērtības .apmērā, par kādiem zaudējumiem valsts var prasīt vai nu ar civīlprasību krimināllieta, vai an atsevišķi по tās civīltiesā. Gan ordinārais
patenta nodoklis, kurš piespriežams по notiesātā pēc Akc. so
du lik. 37. р., nav uzskatāms kā piedziņa (soda паи da), par
kuru iet runa Krim. proc. nolik. 1136. pantā, bct vienīgi kā val
stij pienākošais, bet savā laikā ncsamaksatais akcīzes nodoklis
'Sen. Kr. K. D. spricd. Nr. 208 — 27. g.), un p r i n c i p ā piedzcnamais nodoklis uzskatāms par atlīdzību valstij par nodarītiem zaudējumiem; tomēr, šāda valstij par lab и piespricžamā
atlīdzība atšķiras по zaudējuinu atlīdzības, kuru piespriež uz
vispārējā pamata civīltiesa, vai arī kriminālticsa, bct uz kriminālprocesā ccltrfs civīlprasības pamata (par kādu prasibu
vien runā Nodokļu departamcnta picvcstie Kr. proc. nol. 145. p.
un Civ. proc. nol. 7. р.), jo Akc. sod. lik. 37. p. paredzētā atlīdzība piespriežama ipso jure uz šī paša sevišķa Iikuma pa
mata, im las apmērs noteikts pašā likumā un tādā kārtā atlīdzība nesastāda faktisku zaudējumu ckvivalcntii (sal. Sen. Kr.
K. D. pried. Nr. 347—23. g.). Katrā ziņā Akc. sodu lik. 37. p.
noteikiuns par valstij piespriežarno patenta vērtības samaksu
satur valsts publiski-tiesisku prasījumu, un tas vien, ka prasT-

juma lieluma noteikšanai jāizšķir strīdus par to, par kfidu laiku un kāds tieši patents bija jāizpērk, nepiešķir prasījumam
civīltiesisku raksturu. Tādēl Ap^abaltiesa, atrodot, ka lietā
neiet strīdus par civīltiesībām, nav pārkāpusi — gala slēdziena
ziņā — Civ. proc. nolik. 1. pantu.
(1934. g. 17. aprīla spr. Nr. 919, Finanču min. pr. 1. pr. Kālii.iš.)

6. (4.).
1) Prasītāji, apgalvojot, ka viņiem uz „P." mājām picdcrot tās pašas tiesības, kā Līzetei L., cēluši prasību, kurā viai
lūdz apstiprināt vinus par mir. Jāņa F. mantiniekiem un atzīt,
ka „P." mājas picdcr pic mir. F. mantojuma masas un ka izpirkšanas akts, kas izdots no Zemkopības ministrijas u.n korröborēts uz Līzetes L. vārda, ir atcclts un nav spēkā. Tiesu Paläta, atrodot, ka prasītāji ar šopraslbu grib panākt, lai „P."
mājas (atstātais mantojums) attiecīgās daļās nonāktu viņu, kā
mantinieku, īpašumcā, prasību pareizi kvalificējusi kā mantojuma prasību (hcreditatis petitio) L. с 1. 2602. panta nozīmē (uz
šī paša viedokļa nostājusies arī atbildētājas L. tieslbu rjLČmēji).
Tomēr Tiesu Palāta prasību atzinusi par ncpareizi ccltu uz tā
pamata, ka prasītāji prasību nepareizi vērsuši arī pret Zemkopības ministriju, kamēr viņiem vajadzējis nākt ar prasību tieši
pret L. un bijis jālūdz mantojuma vai viņa dalas izdošana, bct
nevis izpirkšanas akta atcelšana, kas nemaz nekavējot prasītājiem reālizēt savas tiesības. Šāds Ticsu Palātas uzskats atzīstams par maldīgu, jo mājas korroborētas uz L. vārda taisni
uz minētā izpirkšanas akta pamata, kādēl prasītāji savas tiesības var reālizēt taisni tikai ccļot šo prasību arī prct Zcmkopības ministriju un panākot šī izpirksanas akta atcelšanu.
(1934. g 23. marta spr. Nr. 48, Kuncendorfs un c. pr. 1. pr. mir. Lindemans mant. masu un Zein!<op. min.)

2) Tiesu Palāta uz lietā sakopoto pierādījumu pamata
nākusi pic kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka ai
Zemkopības ministrijas mērnieka 1925. g. 29. aug-ustā sastādītu
īpašuma tiesību nostiprināšanas aktu, csot apliccināts, ka stri
dus pļavas 10,691 a platībā picder visiem F. sādžas 18 māj

!

saimnickiem, aprādītiem tau! akta. Tā kā prasītāji celuši īpašuma prasību uz lo pa.šu strfdus pļavu im līdz ar tc> nodomājuši panākt 1925. g. 29. augu&ta akta atcelšanti, tad viijicm, kā
to pareizi atzimisi Tiesti Palāta, — bija jāceļ prasība prct Vi
sa in tarn aktā rninētam pcrsonām, kuras neuem dahbu šinī He
ia kā prasītāji (Civ. proc. nol. 6. р.), bct prasītcājiern nav tiesības prasīt viņu īpašuma tiesību atzīšanu tiz plavas gabalu, neceldami prasību pret v i s ā m t ā m p e r s o n ā m , kuļ'ām par
labu nostiprināšanas akts izdots un kuras neuem dalību šinī
lietā kā prasītāji.
(1934. g. 19. apr. -spr. Nr. 197, Teriis ни с pr. 1. pr. Malnaci un c.)

892. (779.).
Senats, Apvienotās Sapulces rīcības sēdē caurlūkojis Senāta adrnmistrātīvā departamenta 1931. g. 18. aprīļa ziņojumu
Nr. 1517. dēļ jautājnma izšķiršanas: kādā laikā iesniedzams
lilgums par apellācijas, rcsp. kasācijas tcrmiņa atjaunošanu, ja
spriedums galīgā vcidā nav izgatavots Civīlproc. nolik. 818.
(713.) p. paredzētā laikā, a t r o d :
Pie jautājuma izšķiršanas, kad iesniedzams lūgums par
apellācijas vai kasācijas termiņa atjaimošanu ir jāapsver divi
gadījumi: 1) kad spriedums nav gan izgatavots Civīlproc. nol.
806. (704.), 818. (713.) p. p. paredzētā laikā, bet tas tiek izgata
vots apellācijas vai kasācijas termiņa tecējuma laika, un 2)
kad spriedums galīgā veidā tiek izgatavots jau pēc pārsīldzības
termiņa notecējuma.
Kas atticcas uz pirmo gadljumu, tad līdzšinējā tiesu prakse izšķīrusi tā, ka, ja spriedums tiek izgatavots pārsūdzības termiņa tccējuma laika, tad lūgums par termiua atjaunošanu ie
sniedzams diVU nedel.u laikā, skaitot no pārsīīdzības termiņa
izbeigsanas dicnas. Šāda prakse ir atzistania par dibinātu. 'Га,
vispirrns, noteikti konstate, kad liigums iesniedzanis, kādeļ
partiem nevar rastics šaubas par to, kas un kad viņiem darāms. Otrkārt, vii.ui ir pareiza arī tai zinā, ka, pirms pārsīidzības termii.iš nav notecejis, var pacclties viemgi jautajums par
apellāeijas, vai kasācijas termiņa pagarināšanu, bet šie termiņi
saskaņā ar Civilproe. nolik. 956. (833.) p. nav pagarinānii, bet
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tikai atjaunojami. Varētu rastics saubas, vai parts, kas icradics Civllproc. nol. 806. (704.), 818. (713.) p. p. parcdzētā laikā
tiesā, lai lasītu spricdumu galīgā vcidä un nav to varējis izdarīt sprieduma neizgatavošanas dcl, bfitu vēl spiests tālāk
sekot sprieduma izgatavošanas gaitaL Bct pärsüdzibas ter
mina tecēšana ir noteikta ar likumu, un ja parts ir nodomajis
panākt pārsūdzības termiņa atjaunošanu aiz tā iemesla, ka
sprieduma ncizgatavošana notciktā laikā atnēma viņam iespēju iesniegt pārsūdzību tcrminā, tad vismaz pārsūdzības termi
na notecēšanas momentā partam ir gan pienākums noskaidrot
stāvokli lietā un konstatēt, vai pārsūdzību ir iespējams sastādīt un vai ir icspejams panākt pārsūdzības termh,ia atjaunošanu
nokavētai pārsūdzībai, jo procesa vispārējā izpratne spiež uzskatit partu kā aktīvi darbojušos pusi lietā Hdz pat pārsūdzības termiņa notecēšanai, pretējais uzskats, t. i. tiesību atzīšana partam brlvi pēc sava ieskata noteikt dicnu, kad viņš
vēlas iepazīties ar spriedumu galīgā veidā, ja viņam likumīgā
termina tāds nav ticis izgatavots, novestu pie nopictnicm sarežgījumiem spriedumā noteiktās partu attiecībās, im so attiecību brīvi iespējama kustināšana pēc ilgāka laika, uz pēkšni
iesniegtas pārsūdzības pamata runātu pretim procesa pamatnoteikumiem par tiesas sprieduma spēku un Stabilität!.
Icvērojot sacīto, lūgums par termiņa atjaunošanu, ja
spriedums galīgā veidā tiek izgatavots apellācijas vai kasācijas termiņa tecējuma laikā, bīītu iesniedzams saskaņā ar Ci
vllproc. nolik. 892. (779.) p. 2. nedēļu laikā no tās dienas, kad
pasludināts tiesas lēmums, ar kuru atzīts, ka termiņš apellācijas sudzības iesniegšanai palaists garām vai, kā to paskaidrojis Senats vairākos spriedumos (1901. — Nr. 68., 1907. —
Nr. 59., 1929. — Nr. 1348. — Nr. 685.). no apellācijas, resp.
kasācijas termiņa notccēšanas dienas, kad par šo termiņa notecejumu nevar bfit šaubas.
Attieclbā uz otru gadījumu, kad spriedums galīgā veidā
izgatavots jau pēc apcllācijas vai kasācijas termiņa notccēšanas dienas — hlgums par apellācijas vai kasācijas termina atjaunošanu iesniedzams arī tanī pašā likumā 892. (779.) p. norādītā laikā.
Tas izriet vispirms no tā, ka cita likurna nav un ka licsai, kā ari pravnickicm vienmēr jaturas pie noteikta likuma.
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(Civīlproc. nolik. 11. un 12. p. p.)
Lietas gaiita ir sckojoša:
Kad Civīlproc. nolik. 859. un 860. p. p. noradītais apellācijas, resp. kasacijas tcrmiņš ir no-tecējis un par šo termina notecējumu nevar bi'it šaubas, — tad, saprotams, nekāds tiesas
lēinums par apellācijas vai kasacijas termiņa palaišanu nav vajadzīgs, kā to arl pareizi paskaidrojis Krievu (1901. g. Nr. 68.;
1891. g. Nr. 38.) im Latvijas Senats (1929. g. Nr. 1368. — Hercberga lietā).
Tamdēļ saskaņā ar Civīlproc. nolik. 892. (779.) p. lūgums
par apellācijas, resp. kasacijas ticsības atjaunošanu iesniedzams 2 ncdēlu laikā no tās dienas, kad notccējis apcllācijas
vai kasacijas sīidzības termiņš.
Šis termiņš likumā skaidri norādīts un tarndēļ prāvniekiem arī notcikti skaidrs un viņiem jāicvēro.
Šādam lūgumam ienākot priekšsēdētājs vispirms pieprasa
noteiktas ziņas no kancclejas vai tiesas locekļa un liek priekšā
īsākā laikā izgatavot spriedumu galīgā veidā un tikai pēc tam,
kad spriedums galīgā veidā izgatavots, noteic sēdes dienu lūguma par apellācijas, resp. kasacijas tcrmiņa atjaunošanu caurskatlšanai, u z a i c i n o t š i n ī s ē d ē a b u s p r ā v n i e k u s .
Tiesa norādītā sēdē, par kuru paziņots prāvniekicm, izsķir jautājumu par termiņa atjaunošanu saskaņā ar Civīlproc
nolik. 894. (781.) р., bet saskaņā ar Civllproc. nolik. 895.
(782.) р., jaunais termiņš apellācijas vai kasacijas iesniegšanai
.^kaitāms no tās pašas dienas, kad pašā sēdē pasludināts tiesas
lēmums par apellācijas tiesības atjaunošanu, pie kam, sapro
tams, nekāds sevišķs paziņojums prāvniekiem par atjaunoto
terminu nav vajadzīgs, jo prāvnieki uzaicināti pašā sēdē.
Kaut gan saskaņā ar Krievu un Latvijas Senāta sprieduiiiiein (sk. 1901. g. Nr. 68. un 1932. g. Nr. 1590.) tikai pēc sprieduma galīgā formā izgata.vošanas, t. i. pēc parsildzibas škēršlu
novēršanas dienas var skaitīt tcrmiuu līīgumam par apcllacijas
\;ii kasacijas tenniņa atjaunošanu, — tomēr tads slēdziens atzīstams par maldīgu, jo viņš ir dibināts uz 2 dažādu ternu'nu
.iiiiinisišaiiii: 1) termiņa par pašas apellācijas vai kasācijas sū-
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dzības iesniegšanu un 2) termiņa lūgumam par apellācijas vai
termina atjaunosanu.
Pirmais termiņš (par pašas apellācijas vai kasācijas sīidzības iesniegšanu) tiešām atkarājas по sprieduma galīgā formā izgatavošanas; te termina tecējuma sākums atkarājas no
pārsūdzības šķēršļu novēršanas dienas, jo iekam sprieduma
motīvi nav izgatavoti — nedz apellācijas, nedz kasficijas sūdzības nevar būt iesniegtas un tamdēļ arī šis termiņš nevar
sākt tecēt iekam spriedums nav izgatavots galīgā formā.
Attiecībā uz otro tcrmiņu turpretim jāaizrāda, ka lūgums
par apellācijas vai kasācij.as termiņa atjaunošanu nemaz neatkarājas no sprieduma izgatvošanas galīgā veidā dienas, jo šis
lūgums tikai aizrāda uz šķēršļu novēršanas nepieeiešamību,
t. i. uz to apstākJi, ka likumiskais termiņš sprieduma galīgā
veidā izgatavošanai nav ievērots un aizrāda priekšsēdētājam,
k.a virjam vispirms uzraudzības kārtībā (Tiesu iek. lik. 175.
(251.) p.) jāsper z:nāmi so[i, lai novērstu šķērsli. Šis līīgums,
kā jau augstāk aizrādīts, — jāiesniedz saskanā ar likumu (Civīlproc. nolik. 892, (779.) p.) 2 nedēlu laikā no apellacijas vai
kasācijas termiņa notecešanas dienas im Šā termiņa ievērošanai nav ne tikai nekādi škēršļi, bet turpretim tas palīdz priekšsēdētājam uzraudzīt par nokavētā sprieduma galīgā formā izgatavošanu un dod viņam iemeslu un pamatu spert nepieciešamus solus likuma pārkāpuma novēršanai.
Aiz oievestiem apsvērumiem, noklausījusics Virsprokurora atzinumu, Senats nolemj: atzīt, ka lūgums par apellacijas
vai kasācijas termiņa atjaunošanu iesniedzams ne vēlāk kā
divu ncdēļu laikā, skaitot no apellacijas vai kasācijas termii.ia
notecējuma dienas.
(Šen. Apv. Sap. 1934. g. 25. aprīla spr. Nr. 1.)

896. (793.).
Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka ar Apgabaltiesas 1929. g.
12. novembra lēmumu mir. Andrēja S. mantojuma lieta atjaunota apsardzibas kārtībā, un ka ar 1930. g. 4. februāra lēmuiiiu
Apgabaltiesa uzlikusi mantiniekam Mārtiņam S. pienākumu paziņot, vai viņš pieņem vai atsakās no mantojuma. Blakus

dzību par Apgabaltiesas 1930. g. 4. februāra Шппптш Tiesu P a lāta atstājusi bez caurskatīšanas aiz tā iemcsla, ka šis lēmums
ir tikai blakus lēmums, kurš ncizšķir lietu, im nav pārsūdzams
blakus sīīdzlbas kārtībā atsevišķi no sīīdzības par lietas būtību. Šis Tiesu Palātas motīvs atzīstams par parcizu, jo ticsas
blakus lemuini, kttjiem ir likai lictas saffatavošanas nozīrnc, un
pēc kuriem ir icspējams lērnums, kurš galigt izšķir jautājumu
par ticsībām vai lictas bfitību, nav īpaši pārsīīdzami, izemot
likurnā tieši notciktus gadījumus. P a r tādu Iictu sagatavojošu
lēmumu Tiesu Palāta varēja uzskatīt Ap£abaltiesas 1930. g.
4. februāra lēmumu, kura tiesa, torpinot uz iepriekšējā 1929. g.
12. novembra lēmuma pamata apsardzības lictu, pieprasa по
sīīdzētāja tiesai vajadzlgas zirjas. Sūdzētājs neapo;alvo, ka
viņa iesnlegtā blakus sīīdzfba attiecas uz Apgabaltiesas 1929. к.
12. novembra Iēmurau par apsardzības lietas atjau.nošanu, tin
jau tādēl vien atkrīt visi plašic apcerējumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros sīidzētājs vēršas Istenībā pret Ap,q;abaltiesas
1929. g. 12. novembra lēmumu un tanī noteikto lietas atjaunošanu, jo 1930. g. 4. fcbruara lēmums pats par sevi nckādu izbeisjtās lietas atjaunošanu nenodibina. Gan Ap.irabaltiesa sava
1930. g. 4. februāļ-a lemuma motīvos aizrāda, ka Martina S.
līīgums šo lietu apsardzības kārtībā izbeigt nepelna ievērību,
bet tomēr šāds Apgabaltiesas aizrādu'ums pašā rezolūcijā nav
izteikts. Pat ja tas arī bfitu ticis izteikts, tad arī minētais le
mums nebūtu. pārsiīdzams atsevišķi, jo ar to Iicta uebfītu „izbeigta".
(1934. g. 17. apr. spr. Nr. 104. Skultes 1.)

908. (794.).
S e n a t s , A p v i e n о t ā s S a p u 1 с e s .1934. g. 25. aprīļa r ī c ī b a s sēdē, caurlīikojis Senata Civīlā kasācijas departamenta 1933. g. 18. decembra ziuojiurm Nr. 1858. izšķirt jauta.iumu par to, kādā kārtībā konstatējama to apstakļu esamība,
kuri pēc Civīlproc. nolik. 908. panta 1. pkta dod praviiiekicm
tiesību līīy;t spriedumu eaurlūkot по jauna, a t r o d :
Civīlproccsa nolikuina 908. panta 1. pkts skan: „Liigumi
par spriedumu jau.nu caurlnkošanu pielaižami: 1) k a d a t -

k l ā t i j a u n i a p s t ā k ļ i , vai arī kad aktos, uz kuriem
spriedums dibināts, ir uziets viltojums", pic kam, saskanä ar
to pašu Iikumu 911. pantu, likums prasa, lai viltojuma gadījumā šis viltojums butu atzīts krimināltiesas spriedtimā, kas stājies likumīgā spēkā. Tā tad, viltojumam, kas arī attieciba uz
jau taisītu civīltiesas spriedumu atzīstams par jaunu apstakli,
jābūt neapšaubāmam, No tā izriet, ka arl a t к 1 ā t i e rn j a un i e m, a p s t ā к 1 i e m, par kuriem runā minētais 908. panta
1. pkts, lai tie pielaistu spricduma jaunu caurlilkošanu — j ā b ū t n e a p š a u b ā m i e m.
Tas picrāda, ka šicm atklatiem jauniem apstākļicm, lai
vini varētu dot Senātam pamatu piclaist agrākā sprieduma
jaunu caurlūkošanu, j ā b ū t i z t e i к t i e m t ā d ā о b j e к t ī v ā f о г m а, к u r a d о t u S e n ā t a m i с s p ē j u p ā rl i e c i n ā t i e s par vinu n c a p š a u b ā m o
esaraību
u n о b j с к t ī v i t ā t i. No tā izrict, ka attiecībā uz šo atklāto
jauno apstākļu patieso esamību, viņu ārējo izteiksmi un Objek
tivität] Senātam bīltu dodama iespēja parliecināties, ka šie
jaunatklātie apstākļi tiešām pilnīgi ap^āž un paralizē a.y;rāko
civīltiesas spriedumu, kas ar šiem jaunatklāticm apstākliem
savā laikā nav rēķinājics un arī rēķināties nevarēja. Tā tad
vispirms š i e j a u n a t к ! ā t i e a p s t ā к 1 i krasi un skaidri
j ā a t š к i r n о j a u n i e m p i e r ā d ! j u m i e m, jo par pierādījumiem (instrumenta, Beweismittel, preuves, dokazatjclstva) saue tos panēmiemis un līdzekļus, ко prāvnieki izlieto
tiesas parliecināšauai un kuri \ispirms pārbaudcāmi.
Tādus faktiskus apstākļus, kas pēc puses apg;alvojuma parādījušies uz ārieni zināmā laikā, zināmā vietā un attiecas uz
konkrēto lietu, un kuru īstā esamība pusei jāpierāda tiesas
priekšā, nckādā zinā nevar samaisīt ar augršā pievestiem Civllprocesa nolikuma 908. pantfi minētiem jauniem apstākliem,
kui;u esamībai priekš Scnäta jābut neapšaubāraai, jo tikai uz
šās neapšaubāmās csarnības pamata Senātam jāiz.šķir svarīffais jautājums: vai agrākais spricdums jāatcel, vai jāuztur
spēkā.
P i e r ā d l j u m i prasa no ticsas un prāvuiekiem zināmu
darbību. kas vērsta uz vii.ia apgalvojumu uu paskaidrojumu paticsīguma aplieciuašanu (Beweisführung") pienācīgas kompetentas tiesas priekšā (Beweisaufnahme).
;

J a u n a t k l ā t i e apstākli, par kuriem runā Civilprocesa
nolikuma 908. pants, turpretim, tāda patiesīguma apliecināšanu
^Beweisführung;) neprasa. Senats un pēc sprieduma atcelšanas otrās instances tiesa pieņem viņus par neapšaubāmi esošicm, kaut gan izņēmuma veidā, pretējai pusei ir tiesība atspēkot un apgāzt šo jaunatklāto apstākļu nozīmi.
Ja nu prāvnieks griežas pie Senāta ar lügumu par sprie
duma jaunu caurlūkošanu atklātu jaunu apstākļu dēļ — vlnam
visādā ziņā šie jaunatklātie apstākli jāstāda Senātam priekšā
tādā objcktlvā formā, kura dotu Senātam iespēju bez kādas
pārbaudīšanas par šo jauno apstākļu esamību, — izšķirt svarīgo jautājumu par sprieduma atcelšanu vai uzturēšanu spēkā,
bet atcelt spriedumu, kad jautājums par pašu jaunatklāto apstāklu esamību vēl nav izšķirts un šī esamība jeb neesamība
zināmā veidā pārbaudāma caur zināmiem pierādījumiem, nckādā zinā nav piclaižams. Visi augfstāk pievestie apsvērumi
pastiprinājas ar Krievijas vaists kancelejas izdotiem paskaidrojnmiem pie Tiesu nolikuma I sējuma, proti, pie Civilprocesa
nolikuma 794. (tagad — 908.) panta.
Paskaidrojumi sevišķi uzsver sckojošās pamatdomas: lietā taisītā sprieduma atcelšanai vienmēr esot jāiet papriekš lietas pārspriešanai. Spricduma atcelšana aiz jaunatklātiem apstākļiem v a r o t n o t i k t n c c i t ā d i , k ā t i k a i t ā p a š ā kārtlbā, kādā notiek sprieduma
atcelšan a a i z l i k u m a v a i p r o c e s a f o r m u pārkāpšanas dēl.
Ja nu šie pēdējie gadljumi — ievērojot tiesas sprieduma ncsatricināmības (tvjordost) principu — sprieduma atcelšana, ir
nodota Senāta kasācijas departamentam, tad neesot racionāla
pamata atkāpties no aprādītā pamatprincipa. A p s t ā k ļ u n o v ē r š a n a , kuvi n o d e r par
iemeslu
kautkura
f g a l ī g ā ) s p r i e d u m a a t c e l š a n a i , p r a s o t t ā s p aš a s j ū r i d i s k ā s z i n ā š a n a s u n uzmanību, un varot būt
nodota tikai aug-stäkai vaists tiesas varai, kura tikšot apvienota Senāta kasācijas departamentos. Pakārtojot lūgumus par
lietu pārspriešanu v i s p ā r ē j a i k a s ā c i j a s
kārtībai,
neesot bijis vajadzīgs p a r e d z ē t
kautkādus
s e v i š ķ u s noteikumus šai jautājumā (po semū predmetu),
bet tie ncdaudzi izņēmumi no vispārējās kārtības, kuri izsaukti
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ar lūgumu īpašlbu lietas pārspriešanas dēļ, esot i e v i e t o t i
nodalījumā par spriedumu atcelšanu vispār.
Tādā kārtā nav šaubu, ka lietas pārspriešana jaunatklātu
apstākļu. dēļ var notikt v i e n ī g i t i k a i s p r i e d u m a к аs ā с i j a s к ā r 11 b a s г о b e ž ā s. Tas nozīmē, ka Senā1am, izspriežot līdzīgas lietas, jāaprobežojas vienīgi jautājuma
caurskatīšanā par 908. un 922. pantā paredzēto p r i e k š n o t e i k u m u (icmcslu) konkrētā gadījumā, bet nekad Senātam
pašam nebūtu j ā p ā r b a u d a pierādljumi par pašu apstākļu
esamību, jo šai nolūkā Senātam būtu jāaizrāda tāda darbība,
kas ietu pari par kasācijas kārtības robežām.
Tāpēc Scnātam visādā ziņā jādod iespēja no priekšā stādītiem doķumcntiem, kuros jaunatklātie apstākļi tikuši izteikti,
pārliecināties, vai tie attaisno lūdzēja atsaukšanos uz to, tāpat
kā Senātam kasācijas kārtībā jākontrolē, vai otrā instance paticsi sagrozījusi dokumentus.
Tā tad, lūgums par lietas pārspricšanu jaunatklāto apstākļu dēl, pēc idejas im jūridiskās konstrukcijas, jāapspriež
no tā viedokla, it kā tie jaunie apstākļi faktiski eksistējuši j a u
t a i s o t a t c e . l a r r x o s p r i e d u m u , bet, sakarä ar Civīlprocesā pieņemto dispozīvitātes principu, nav tikuši, un nav
varējuši, ex officio, tikt nemti vērā. Šai ziņā taisni sprieduma
atcelšanas vajadzībā jāierauga tās pazīmes, kas īpašīgas un
raksturīgas spēkā nākušo spriedumu a t c e l š a n a s
kārtīb a i, sakarā ar lūgumu par sprieduma kasāciju, vai ar lūgumu
par sprieduma jaunu caurlūkošanu (skat. 912. pantu), un proti,
izejot no tā, ka spriedums ir atcclams v a i n u t ā p ē c , ka
faktiski tai laikā jau eksistējošie apstākli tika aprādīti un pierādījumi tiem uzdoti, bet no tiesas nav tikuši ņemti vērā, v a i
t ā p ē c, ka tadi apstākli, aiz parta nezināšanas, nav varējuši
tikt otrā instancē aprādīti, un tāpēc arī picrādījumi par tiem
nav varējuši t.ikt uzdoti. A b о s g a d ī j u m o s t a d о t r ā s
instances spriedums izrādītos
par
atcejam u, к ā n e s a s к a n о š s a r l i e t a s a p s t ā к 1 i e m, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai jau sprieduma laikā šādi faktiski jau
eksistējušie apstākli bija zināmi pašam partam un tāpēc varējuši tikt aizrādīti tiesai, uzdodot attiecīgos pierādījumus, vai
arī nav bijuši tai laikā vēl zināmi partam un tāpcc nav tikuši
no viņa aizrādīti tiesai.

Atcelšanas kārtība, kā tāda, ir vienāda abos gradījumos,
ini abi gadījumi paiet zern kasācijas šī jēdziena plašākā izpratnē, no kādas plašākas izpratnes taisni izict Civīlprocesa 110likums (skat. picvcsto Paskaidrojumu XXIX pantu un 355.,
369., 370. lap. p. pic 792. im 794. р. р., ka arī 1S92. g. 29. septcmbra Pamatiioteikuinu 74. pantu un uz tiem pamatoto 792.
pantu).
Aiz aprādītiem iemeslicm Senats, izklausījis Virsprokurora atzinumu, n o l c m j : atzīt, ka lūdzējam, kas griežas pic
Senāta Civīlproc. nolik. 908. p. 1. pkt. kārtībā, jaunatklātie apstākļi jāstāda Senātam prieksā tādā objektīvā formā, kurai nav
vajadzīgs kautkāds ieprickšējs pārbaudījums, un kura padara
šos apstākļus par ticamicm.
(Sen. Apv. Sap. 1934. g. 25. aprīļa spr. Nr. 9.)

910. (796.).
Izņcrnuma veidā gan kasācijas sūdzību var iestiiegt skaitot termiņu no tā laika, kad partam spriedums ticis zināms, bet
tomēr tikai tad, ja p a r t s , t. i. lietā jau dalību nēmusi persona
bez viņas vainas nav saņēmusi pavēsti par tās izsaukšanu uz
tiesas sēdi, kādā spriedums noticis. Runā stāvošā gadījumā,
turpretim, mir. R. mantinicces nav atzīstamas par lietas dalībnickicm un uz virjām tfipēc nupat minētais izņēmuma gadJjums
nav attiecināms. Par to, ka pa lietas iztiesāšanas laiku sīidzētājas jau tikušas atzītas par mir. R. mantiniecēm, lietā l ī d z
sprieduma taisīšanas laikam nekādu ziņu nebija. Tāpēc arī
Tievar būt runas par to, ka Tiesu P.alātai biitu. bijis viuas jāizsauc uz sēdēm.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 1635, Blau pr. 1. pr. komanditsab. „Dailo
mi Darbs, P. Betlers im biedri".)

1293. (1871.)
Ticsu Palāta atradusi, ka izsolc parcizi sākta no novcrtcjuma summas Ls 20.000,—, jo picdziņu uz immobili versusi
bez Latgales akciju bankas a n hipotēkārā kreditore — Valsts
zcmes banka, kādēl saskanā ar Civ. proc. nolik. 1293. р., krita

svarā tikai to prasījumu kopsumma, kura apmierinājuma kārtā
bauda priekšrocību pret Valsts zemes bankas piedziņu. Par
Tiesu Palātas lēmumu iesniegtās kasäcijas sūdzībās viss strīdus grozās ap to, ka pic izsoles noturēšanas bija jāņem vērā
visu to prasījumu kopsumma, kura baudīja priekšrocības tiesības pret Latgales akciju banku, kādel izsole bija sākama no
Ls 23.503, bet nevis no novērtējuma summas, kāda nepareizība padara izsoli par spēkā neesošu uz Civ. proc. nolik.
1324. p. 4. pk.t. pamata. Šai ziņā K. tm B. pilnvarnieka kasä
cijas sūdzībā tiek aizrādīts, ka Tiesu Palāta nav apsvērusi to
apstākli, ka Latgales akciju banka pirmā vērsusi piedziņu uz
runā stāvošo immobil!, un nav ņēmusi vērā, ka sludinājumā ir
norādīts, ka izsole notiek uz Latgales akciju bankas piedziņas
pamata, bet Elīze Ū. savā kasācijas sūdzībā bez tam vēl aizrāda, ka izsoles izsludināšana notikusi laikä, kad Valsts ze
mes bankas piedziņa bija apturēta, pie kam tā automatiski atjaunoties nevarēja, un ka tas apstāklis, ka agrāko izsolu izsludināšanā Valsts zcmes banka bija aprādīta par piedzinēju, bet
pēdējās izsoles sludinājumā par piedzinēju bija uzfādīta vienīgi Latgales akciju banka, varēja maldināt kreditorus, un likt
viņiem domāt, ka izsole notiek vienīgi uz pēdējās bankas piedziņas pamata. Šādi aizrādījumi tomēr nevar satricināt Tiesu
Palātas gala slēdziena pareizību, jo no Civ. proc. nolik. 1293. p.
viedokla nekrīt svarā p i r m a i s piedzinējs, bet v i s a s piedziņas, kādas vērstas uz immöbili (Sen. spried. 27/577, 32/2638),
bet kas attiecas uz izsoles sludinājumu, tad visu piedzinēju neminēšana tajā nav uzskatāma par vienu no Civ. proc. nolik.
J324. p. paredzētiem iemeslicm izsoles atzīšanai par neesošu,
un sis apstākīis konkrētā gadījumā nav arī piclīdzināms svarīguma ziņā Civ. proc. nolik. 1324. pantā minēticm izsoles atcclšanas iemcsliemi, jo sudzētājiem nepārprotami bija zināms
arī par Valsts zcmes bankas picdziņu uz immobili. Prctēji
sūdzētājas Ü. domām, Civ. proc. nolik. 782.—789. p. p. n.av
piemērojami lietās par spricduma izpildīšanu, un apturētu spiieduma izpildīšanu var turpināt bez kādas jaunas izpildīšanas
pavēstes izsniegšanas parādnickam (sal. Isačcnko, Civīlpr. koment. V sēj., 200 lpp.). Bez tā, visi Valsts zemes bankas raksti
par piedziņas apturēšanu saturēja arī lūgumu par piedziņas tnr
pināšanu pēc noliktā termiņa. Sūdzētājiem savā laikā bija pa

ziņots par tām izsolēm, kuras bija noliktas uz Valsts zemes
bankas pieprasījumu, un sūdzētājiem bija jāzina, ka viena piedzinēja lūgums apturēt piedzinu neatņem otram piedzimējam
tiesību prasīt patstāvīgi pledziņas turpinašanu, un ka tādēļ immöbilis, apgTūtināts ar vairākām piedziņām ,var tikt likts izsolē arī uz viena piedzinēja iniciatīvi. No Civ. proc. nolik.
1293. p. viedokļa vispār nekrīt svarā, uz kura piedzinēja iniciatlvi immobilis konkrētā izsolē nācis pārdošanā, bet gan krīt
vienīgi svarā,_kādas piedziņas vērstas uz immobili. Bet par
to sūdzētāja U. ir bijusi pictickosi infonnēta, kādēļ atkrīt vinas aizrādījums, ka ar sludināju.mu par pēdējo izsoli viņa būtu
tikusi maldināta. Tādā kārtā, gala slēdziena ziņā, Tiesu Palāta parcizi atradusi, ka nav pamata izsoles atcelšanai, un ar
to atkrīt visi aizrādījumi abās kasācijas sūdzībās.
(1934. g. 17. aprila spr. Nr. 2085, ,.Grieiiulie!" māju p ā r d o š . 1.)

1307. (1874.).
Apgabaltiesa ar 1928. g. 12./19. jilnija lēmumu apstiprinājusi Finanču ministriju par pārdotā parādnieku nekustama
īpašuina III hip. iecirknī ar zemes grām. reģ. Nr. 254 īpašnieci,
pie kam pirkšanas summā ticsa icskaitījusi Finanču ministrijas
prasījumu pēc obligācijas par Ls 20.000,— ar Nr. 104 — Ls
23.764,77 apmērā. Šo Apgabaltiesas lēmumu Tiesu Palāta uz
krēditores Rigas biržas bankas sīidzības pamata atcēlusi im
pēc tam Apgabaltiesa ar 1929. g. 15./22. janvāra Iēmumu pārdoto īpašumu tāpat 'apstiprinājusi Finanču ministrijai, bet pirkuma summā ieskaitījusi prasījumu pēc obligācijas tikai Ls
15.104,77 apmērā, bet atlikušo suminu nolēmusi sadalīt starp
parādnicku chirograiāriem kreditoriem. Pēc §1 lēmu.ma spēkā
nākšanas Apgabalticsas stājusies pie naudas sadalīšanas aprērēķina sastādīšanas, bet pirms naudas sadalīšanas projekta apstiprināšanas Finanču ministrija iesniedza līīgumu apturēt nau
das sadalīšanu un dot tiesības prasības kārtlbā picrādīt, ka Finanču ministrija uz pirkuina summas atlikumn Ls 8660,— bauda priekšrocības pret pārējicm chirografariem kreditoriem. Šo
liigiiiiiu Apgabaltiesa ar 1929. g. 25. jūnija lEmumu atraidījusi,
atrodot, ka jautājums par to, kā Ls 8660,— sadalāmi, esot jau
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izšķirts ar spēkā gājušiem kā Tiesu Palātas 1928. g. 17./24. 0
lobra lēmumu, tā arl ar Apgabaltiesas 1929. g. 15./22. janvāra
adjudikācijas lēmumu. Pēc tam Apgabaltiesa ar 1929. 15. oktobra lēmumu apstiprinājusi naudas sadalīšanu starp chirografāriem kreditoriem, pēc kura šo kreditoru pretenzijas, to starpā"
arī Finanču ministrijas, apmierinātas zem 10% no prasījuma
summas. Par šo Apgabaltiesas lēmumu Finanču ministrija iesnicgusi Tiesu Palātai pārsūdzību, kura paskaidro, ka viņai esot
priekšrocfba uz visu atlikušo summu Ls 8660,—, šis jautājums
tagad ari esot tiesai jāizšķir, jo Tiesu Palātas 1928. g. 17./24.
oktobra lēmums, ar kuru šīs priekšrocības noraidītas, nav bijis
pārsūdzams, jo ar to tiesības uz sadalāmo naudu pēc būtības
neesot tikušas izškirtas, un ja arī nostātos uz pretējo viedokli,
tad minētais Tiesu Palātas lēmums Finanču ministrijai neesot
saistošs tāpēc, ka šī lēmuma noraksts neesot piesūtīts Finanču
ministrijai un tamdēļ tas nesot spēkā, jo Finanču ministrijai vēl
neesot notecējis pārsūdzības termi'nš. Tiesu Palāta ar 1930. g.
13. februāra lēmumu atstājusi blakus sūdzību bez ievērības tā
pēc, ka jautājums par Finanču iriinistrijas tiesībām esot jau i/šķirts ar Tiesu Palātas 1928. g. 17./24. oktöbra lēmumu.
Finanču ministrijas šai lietā iesniegtā kasācijas sūdzili.i
nepelna icvērību.
Nav gan pareizs Tiesu Palātas motīvs, ka jautājums ]);IIFinanču ministrijas tiesībām uz pirkuma summas atlikumu jau
būtu izšķirts ar Tiesu Pakātas 1928. g. 17./24. oktobra lēmuiiiu.
jo, ja an minētais lēmums dod zināmus norādījumus par to, kā
sadalāma nauda, kas ienākusi par pārdoto nekustamu Ipašumu,
tad tomēr Tiesu Palātas lēmuma rezolūtīvā daļa nesatur k;ini
kādus notcikumus par Finanču ministrijas pretenzijas likteni
Šai ziņā Finanču ministrijai izšl.virošs ir Apgabaltiesas 1929.
15-/22. janvāra adjudikācijas lēmums, ar kuru, starp citu, ir i/.
šķirts arī jautājums par Finanču ministrijas tiesībām uz pirku
ma summas atlikumu. Ja nu Finanču ministrija atrada, к а \
ņas pretenzija ncpareizi pielīdzināta chirografāru pretenzijām,
tad viņai arī vajadzēja šo lēmumu savā laikā apstrīdēt. Šis 16
mums galīgi un pie tarn noraidoši izšķīra jautājumu par Finan
ču ministrijas priekšrocībām un šāds gaJīgs lēmums bija pāi
sūdzams atsevišķi pirms naudas sadalīšanas (sal. CKD. spi

24./31., 30./1150). Nepareizi domā kasācijas sūdzības iesniedzēja, it kā jautājums par Finanču ministrijas priekšrocībām
bīitu izšķirts gralīgi tikai pic naudas sadalīšanas projckīa sastādīšanas, jo Apgabaltiesas šai ziņā jāu bija saistīta ar savu spēķā stājušos 15.122. janvāra lēmurnu.
Ar to atkrīt visi Finanču ministrijas paskaidrojumi viņas
kasācijas sūdzībā par Tiesu Palātas 1928. g. 17./24. oktobi/a
lēmuma spēku un nozīmi Finanču ministrijai. Tādā kārtā gala
slēdziena ziņā Tiesu Palāta pilnīgi pareizi Finanču ministrijas
pārsīīdzību atstājusi bez ieverības, kādēļ nav iemeslu vinas lēmumu atcelšanai.
(1934. g. 23. februāra spr. Nr. 73, Perlbacha un Sķipsnas nek. ipa.š
pārdošatias 1.)

1474. (1354.).
Tiesu Palāta ir atzinusi prasītājas bērnu par dzimušu partu laulībā. Tiesu Palāta gan atzina par nenozīmlgu jautājumu
par to, vai partu starpā ir noslēgta laulība, bet atzīstot, ka partu bērns ir dzimis pastāvot laulībai, Tiesu Palāta tom.ēr balstās
uz partu laulīb.u. Ar to Tiesu Palāta ir pielaidusi pretrunu savos motīvos. Tā kā atbildētājs apgalvoja, ka partu starpā laulība nekad nav noslēgta, Tiesu Palātas pienākums bija uzlikt
prasītajai par picnakumu pierādīt laulības noslēgšanas faktu
(C. P. N. 458. (308.) pants). Tiesu Palāta ar lietai pievienoto
dzimšanas apliecību atzina par pierādītu, ka prasītājas bērns ir
dzimis laulībā. Šī apliecība ir izdota 1928. g. 19. jūlijā, bet tās
pamatā guļ Rigas Lutera baznīcas grāmatu dzimušo un kristīto
saraksts par 1922. gadu. 1922. gadā tiesības registrēt dzimušos bija tikai dzimtsarakstu nodalām (1921. g. lik. Nr. 47, 1.
pants) un tamdēļ Rigas Lutera baznīcas grāmatu dzimušo un
kristīto sarakstam par 1922. gadu, jantājumos par to, vai partu
starpā pastāv laulība un vai prasītājas bērns ir dzimis laulībā,
nevar picšl.virt pierādfjuma nozīmi. Apgabalticsa par pierādījuīiiii, ka prasītājas bērns ir picdzimis laulībā, atzina arī Emi
grant u un bēglu transporta nodaļas uzziuu un liccinieku V. uņ
Kārļa im Annas M. liecības. Pēc Civ. proc. nolik. 1474. (1354.)
panta par picradījumu. ka bērns ir dzimis laulībā, atzistarni iz-

raksti по dzimtssarakstu nodalu reģistriera vai baznīcas grāmatu ierakstu noraksti, bet Civ. proc. nol. 1476. (1356.) pants
piešķir tiesai tieslbas pienemt šī apstākļ.a pierādīšanai arī citus
dokumentus un liecinieku izsacījumus, kad nav iespējams dabūt 1474. pantā minētos dokumentus. Šinī gadījumā tiesa pirmās divās intsancēs nemaz nav konstatējusi neiespējamību dabūt Civ. proc. nol. 1474. (1354.) pantā paredzētos dokumentus.
Prasītājas pilnvarnieks Apgabaltiesas sēdē gan apgalvoja, ka
laulības apliecību nav iespējams dabīīt tamdēl, ka laulība noslēgta Sibirijā. Bet lietā palika nenoskaidrots jautājumspar to,
kamdēl nav iespējams dabūt apliecību no Sibirijas, ja starp
Latviju un Padomju KrievUu pastāv diplomātiski un konsulāri
sakari. Gadīj'umā, ja tiesai būtu bijis likumīgs pamats pieņemt
par pierādījumu apstāklim, ka prasītājas bērns ir dzimis laulībā, Civ. proc. nol. 1476. (1356.) pantā minētos picrādījumus, viņas pienākums bija nopratināt arī atbildctāja uzdotos liecinickus, ar kuriem viņš §:ribēja pierādīt, ka partu izturēšanās par
laulātiem bija tikai ārīffa lielinieku iestādēm, un ka šāds stāvoklis bija zinārņš Udzbraucejiem.
(1934. s. 22. febr. spr. Nr. 70.)

Tirdzniec. procesa nolikums.
410.
Tiesu Palāta atraidījusi maksātnespējīgā В. lūgumu par
viņa atsvabināšanu no apcictinājuma aiz tā iemesla: 1) ka, ja
arī B. esot mazgadīgi bērni, tad tie tomēr nepalie.kot.bez uzraudzības, jo bērnus varot uzraudzīt virru māte, 2) ka B. bērni
nepalickot .arī bez uzturam vajadzīgiem līdzekļiem, jo tos esot
ņodrošinājis kreditors, un 3) ka šai gadījumā Tiesu Palātai neesot jāstājoties pie B. tirdzniecības grāmatu pārbaudes, lai
konstatētu, vai viņa maksātnespējība nav izsaukta bez paša
vainas nelaimīgu saimniecisku apstākļu dēļ, jo B. esot pielāvis
savā rīcība ļaunprātibu.
Iesniegtā kasācijas sūdzībā maksatnespējīgais arī nemaz
neapstrīd Tiesu Palātas konstatējuma pareizību kā bērnu uzraudzība nebūtu nodrošināta, bet aizrāda, ka maksātnespejīgo
nav bijis iemesla apcietinat, jo viņu bērni paliekot bez uzturam
vajadzīgicm līdzekļiem un šos uztura līdzekļus nevarot nodrošināt arī kāds no kreditoriem, jo likums tādas tiesības kreditoriem nepiešķirot. Šāds uzskats nav atzīstams par pareizu, jo
likums (Tirdzn. pr. nolik. 410. p. 1931. g. redakcijā — Lik. kr.
120/1931. g.) tieši nosaka, ka nav apcietināms tikai tāds maksātnespējīgais parādnieks, kura bērni paliktu bez uzturam vajadzīgiem līdzekliem, bet tas, kura bērni būtu nodrošināti ar
uztura līdzekļiem, tomēr no apcietināšanas netiek atsvabināts.
Tamdēļ arī šai gadījumā, kad kāds no kreditoriem ir nodrošiuājis bērniem vajadzīgo uzturu pēc tiesas noteiktā apmēra, tad
vispāri nav iestājiestas priekšnoteikums (bērni nepaliek bez uz
turam vajadzīgiem līdzekļiem), kuru prasa Tirdzn. pr. nolik.
4Ю. р.. Pie tādiem apstākļiem arī kasācijas sūdzības iesnie-

dzējs nevietā pārmct Tiesu Palātai, ka tā bīītu iztulkojusi
Tirdzn. pr. nolik. 410. p. paplašinoši pretēji viņa tiešai izpratnei, jo Hkuina nolīīks ir vienīgi nodrošināt maksātnespējīgā bērnus ar ncpiccicšamo uzturu. Ncatkarīgi no tā pēc vispārēja
principa ari trcšā persotia var izpildit parādnieka saistību bez
paradnieka zirjas un pat p rc t v i ņ a g r i b u (L. civ. lik. 3487.
р.), kādēļ arī šai gadljumā pilnīgi pielaujams, ka kreditors sedz
paša parādnieka vietā bērnu uzturēšanas izdevumus. Ja arī
zem uztura līdzckļiem plašākā nozīmē paietu arī bērmi ārstēšana, tad arī šāds uztura vcids (ārstēšana) ir pietiekoši nodrošināts, jo bērnu uzraudzītajam ir iespējams eaur tiesu pieprasīt no kreditora, kurš uzņēmies segt bērnu uzturēšanu, arī nepieciešamos līdzcklus ārstēšanas izdevumu segšanai. Ar to
atkrit visi kasācijas sūdzības icsniedzēja paskaidrojumi, ar kuriem tas cenšas pierādīt, ka pēc Tirdzn. pr. nolik. 410. p. maksātnespējlgais jau tāpēc vien būtu atsvabināms no apcietinājuma, ka vinam palikuši maz^adī^i bērni »kuriem viņš gādājis
vajadzīgo uzturu.
Par dibinātu, turpretim, ir atzīstams kasāciļas sīīdzības
iesniedzēja aizrādījums, ka Tiesu Palāta bez pamata nav stājusies pie iesniegto pierādījumu pārbaudes, lai noskaidrotu, vai
maksātnespēja nav izsaukta bez paša parādnieka vainas nelaimīffu saimniccisko apstāklu dēļ. Tiesu Palāta nav stājusies
pie pierādījumu pārbaudes aiz tā iemesla, ka parādnieks esot
pielaidis launprātīgu rīcību un šādu ļaunprātīgu rīcību saskata
iekš tam, ka parādnieks esot slēpies no tiesas un atstājis savu
dzīves vietu. Bet Tiesu Palāta savos motīvos tomē'r nepaskaidro, kāpēc virja parādnieka neierašanos uz tiesas sēdi uzskata par slēpšanos no tiesas, jo, ja arī pavēstē bija aizrādīts,
ka jāeirodas obligatoriski ticsas sēdē, tomēr šo pavēsti parad
nieks uav saņēmis personīgi un nav arī noskaidrots, vai parādniekam īstenībā ir zināms darīts par ticsas sēdi. Tfipat Tiesu
Palāta sava lēinuma motivos nepaskaid.ro, kānēe tad vii.ia parādnieka ucatrašanos viņa dzīves vietā atzīst par launprātīgu rīctbu, jo, kā redzrns no lietā esošas apliecības, tad parādnicks
ir atstiljis savu dzīves vietu, lai izpildītu savus darba pienākumus. Šos apstaklus nav arī neviens no kreditoriem apstrīdS
jis, un ja arl parādnieks bija formāli pārkāpis savu parakstu

par dzīves vietas neatstašanu, tad tas vien par sevi vēl neprezume launprātīgu ricību. Paradnieka parakstam par dzives
vietas ncatstašanu ir tā nozīmc, lai ieceltam kūrātoram bīitu
iespejams parādnieku atrast im ar vina palīdzību noskaidrot
parädnieka maritas stavokli, kā tas šai gadījumā zver. kūrātorain nebutu bijis iespejams, uz to lietā norādījumu nav. Ar to
Tiesu Palāta savā lēmumā ir pielaidusi motīvu nepilnību. Ja
nu atkristu launprātīga parādnieka rīcība, tad Hdz ar to Tiesu
Palātas pieiicākums bija stāties pie to apstākļu noskaidrošanas,
vai maksātnespēja nav izsaukta nelaimīgu saimniecisku. ap
staklu dēļ, un Tiesu Palātas pienākums bija pārbaudīt iesniegtäs tirdznieciskās grāmatas, un ja arī tās būtu grūti pārbaudārnas, tad tās vien no šā pienākuma Tiesu Palātu neatsvabina.
Bez pamata irarī Tiesu Palātas aizrādījums, itkāno iesnicgtrun
grāmatām nebūšot iespejams noskaidrot, kādi apstākli izsaukuši maksātnespēju, jo kamēr nav pārbaudīti paši pierādijumi,
tikmēr arī nevar spricst par rezultātiem, ко dos pati' pārbaude.
Ar to Tiesu Palāta savā lēmumā ir pielaidusi motīvu nepilmbu
im ncpareizi iztulkojusi Tirdzn. pr. nolik. 410. p.
Jau šo iemeslu dēļ vien Tiesu Palätas lēmums nav uzturams spčkā, bet maksātnespējīgais parādnieks tomēr šai gadījumā no apcietinājuma jau no Senāta nav atsvabināms, jo saskaņā ar Tirdzniec. pr. nolik. 410. р., katrs maksātnespējīgais
parādnieks līdz ar viņa atzīšanu par maksātnespējīgu no tiesas
puses ir apcictimāms (sal. arī Sen. CKD. spr. 33/2444) un tikai
ja lietā noskaidrosies, ka nav ļaunprātibas un maksātncspēja
radusies bez paša parādnieka vainas nelaimīgu apstākļu dēl,
tad tiesai parādnieks no apcietinājuma jāatsvabina. Šie jautājumi ir būtības jautājumi, kas nav noskaidrojami kasācijas instancē, bet gan no tiesas, kas caurskata lietu pēc būtmas, kādčl arī jautājums par B. paturēsanu apcietinājumā vai atsvabinašanu piekrita Tiesu Palātas izšķirsanai pie šīs lietas caurskatīsanas no jauna.
(1934. к. 16./17. maija spr. Nr. 2570. Bērmaņa 1.)

Dažadi tirdzniec. tiesību jautajumi.
Tiesu Palāta uz Jietā sakopoto pierādījumu pamata ir konstatējusi: l) ka Jaunsaimnieku Centrālais lauksaimnieku koo
perative ir atzīts par maksātnespējlffu parādnicku; 2) ka viņa
parāda nodrošināšanai atbildētāja 1927. g. 1. martā ir izdevusi
prasītājai galvojuma rakstu ar tcrmiņu 1927. g. 1. jūlijā par
Ls 19.000,— ; 3) ka atbildētājas statūti gan tieši neparedz, ka
■atbildētājas valdei būtu ticsība izdot garantijas, bct statūtu
49. § nosaka, ka pilna sapulce no>lemj, kādas starpniecības operācijas viņa vēlas pielaist, norādot icrobežojuinus un nosacījumus, kādus sapulce icskata par vajadzīsricm; 4) ka tamdēl jāatzīst, ka pilnai sapulcei bija tiesība lernt par garantiju' izsniet;šanu, kā arī ratihabēt valdes rīcību attiecībā uz jau izsrriegtām
garantijām (L. с I. 2946. un 2948. p. p.); 5) ka 1928. g. 25. mar
ta atbildētājas pilnās bicdru sapulccs dienas kārtībā bija starp
ci.tu valodas padomes un revīzijas kommisijas ziņojumi im
1927. g. pārskata apstiprināšana, pie kam debatēs sīkāki iztirzā
izsniegtās garantijas un pēc debatēm vienbalsīgi nolcmj ffada
pārskatu apstiprināt; un 6) ka apstiprinātā gada -pārskatā paf
1927. g. aktīvā icvcsts: salvojuirm debitori Ls 54.641,82 un pasīvā: galvojumu. kreditori Ls 54.641,82, pie kam tiesas sedē at
biidetajas pilnvarnieks ir atzinis, ka minētās summās ietilpst
ат! apstndētā garantija par Ls 19.000,—. No sacītā Ticsu Palāta nākusi pie slēdziena, ka atbildētājas pilna sapulce „sikāki"
iztirzājusi jautājumu par i z s n i e g . t ā m g a r a n t i j ā m urii
apstiprinādama gada pārskatu, ir ratihabējusi arī šinī lietā icsniegtās garantijas došanu. Šāds Tiesu Palātas konstatējums
un slēdziens, kurš dibināts uz caurskatīto dokumentu (Iīgumm
statūtu, pārskatu, pilnu biedru sapulču, padomes sežu un revīzijas protokolu) pamata — attiecas uz lietas būtību un nav plīrbaudāms kasācijas kārtībā. Atbildētāja savā kasācijas sūdzībā
aizrāda, ka sasauktās sapulces dienas kārtībn neesol bijusl
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uzņcmta valdes nepareizas rīcības apstiprinašana attieclbā uz
garantiju izsniegšanu un ka, so faktu neievērojot, Ticsu Palāta
esot pārkāpusi statūtu 83. р. un L. civ. lik. 2948. p. 3. punktu.
Šāds atbildētājas uzskats atzīstams par maldīgu, jo ncdz statütu 83. pantā, nedz kādā citā statūtu pantānav aizrādījumu, cik
sīki un izsmeloši jābūt specificētai dienas kārtibai pie pilnas
sapulces izzirjošanas. Dotā gadījumā dienas kārtībā ir bijis
uzuemts punkt par gada pārkata pieņemšanu līdz ar pārvaldes
organu zinojumiem, pie kam, kā to konstatējusi Tiesu Palāta,
padome zii.iojusi pilnai sapulcei, ka valdc strāclājusi ciešā kontaktā ar padomi un nekādas nepareizības valdes darblbā uav
novērotas. Līdz ar to debatēs s ī k ā k i i z t i r z ā j a i z s n i e g t ā s g a r a n t i j a s u n pēc debatēm vienbalsīgi nolemj
gada pārskatu apstiprināt. Tiesu Palātas konstatējumam, ka
atbildētājas pilnvarnieks esot atzinis pilnas sapulces tiesTbas
lernt par garantiju izsniegšanu, ко liedz atbildētāja šavā kasācijas sndzībā, ir tikai blakus motīva noznne, kura pareizība vai
nepareizība nevar iespaidot Tiesu Palātas pareizu gala slēdzienu, ka atbildetājai pēc statūtiem ir ties-ība vest visas sabiedrības krcditiestādēm piemērotas operacijas (sal. arī statutu
21. § un Sen. spr. 1930. g. Nr. 1482., 1483.; 1932. g. Nr. 1758).
Tamdēļ arl nevietā atbildētāja atsaucas uz L. civ. lik. 4382.,
4386., 4399. un 4401. р. р., jo jau aizrādīts, atbildētājai, saskaņā
ar statūtu 21. § ir tiesība vest visām sabiedriskām kreditiestādem piemērotas operācijas..
Atbildētājas aizrādījums, ka saskanā ar statūtu 50. § starpniecības operācijas uz sava riska atbildētāja varēja nzņemties
tikai tad. kad tam nolūkam nodibināts Specials kapitāls, nepelna ievērību, jo 50. § runā par tādām starpniecības operācijām,
k a s p r a s a n a u d a s i z d e v u m u s (piein. biedru saimniecībai vajadzīgu priekšmetu pirkšana, zemes nomaksāšana un
taml.). Garantijas izdošanu, kura neprasa nekādas naudas izdevumus, nekādā ziņā nevar pieskaitīt pie tādām starpniecības
operācijām š a u r ā к ü n о z ī m ē, kuras paredzētas statūtu
50. §, un ja arī Tiesu Palāta, garām ejot piemin par starpnieclbas operācijām; tad tikai plašākā nozīmē, ka jau norādīts sa-
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skaņā ar statütu 21. § atbiidetajai ir tiesiba vest visas sabiedriskām kreditiestādēm piemērotas operācijas.
Ar to atkrft visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, ar kuriem tā apstrid Tiesu Palatas spricduma
pareizību.
(1934. g. 19. аргЦа spr. Nr. 178, Zemkopibas ministrijas
.raunsa : mnieku kr.-aizd. sab-bu.)

pr. 1. pr.

Nodevu nolikums.
212.
Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka visu atstāto mirušā Ste
pana Bl. mantojumu mantinieki novērtējuši uz Ls 9000,—, bet
atraitnei Aleksandrai Bl. piekrītošā mantojuma daļa — 8 des.
zemes atsevišķi nav novērtetas. Nodoklu departaments so
atraitnes mantojuma dalas novērtējumu izvedis savā blakus
sūdzībā teorētiski, proporcionāli visa mantojuma vērtībai. Pretēji kasācijas sūdzības icsniedzēja domām, zemes gabala d aļ a nav novērtējuma nodoklu ņemšanai v i s a zemes gabala
novērtējumam. Visa veselā zemes gabala vērtība nav vienāda visā viņa platumā un visās viņa dalās. Tādēl Tiesu Palāta
nevarēja aprēķināt mantojuma nodokli по atraitnes mūža lietošanā novēlētās nekustama īpašuma dalas, izejot по Nodokļu
departamenta teorētiskā, kancelejas kārtībā izdarītā novērtējuma. §āda principa pareizību Senats jau ir pastrīpojis savos
spriedumos attiecībā uz Nodevu nolik. 257. p. (Sen. spr. 32/
1183 un 33/190.)
(1934. g. 23. marta spr. Nr. 171, Blažnova testāmenta 1.)

233.

Tiesu Palāta savā lēmumā nostājusies uz tā viedokla, ka
pie mantojuma nodokla aprēķināšanas jārēķinās ar mantojuma
ietilpstošo akciju f a k t i s k ā , bet ne n o m i n ā l ā vērtībā;
Nodoklu departaments atrod Tiesu Palātas lēmumu par pretimrunājošu likuma nosacījumiem, jo Nod. nolik. 233. p. un 1914. ff.
4. oktobra noteikumu 5. р., esot skaidri un nepārprotami
noteikts, ka par likumīg-ām akciju vērtībām mantojuma nodokļa
aprēķināšanai atzīstamas vienīgi F i n a n č u
ministra

Nodevu nolikuims.

—

464- -—"•

k a t r u pusgfadu š im n o l ū k a m s a s t ā d l t ā s а r a k s t ā ( t a b e l ē ) n o t e i k t ā a k c i j u v ē r t ī b a , bet ja
tādas nav, tad akciju nominālā vērtība. Saskaņā ar Valsts
saimniecības departamenta paziņojumu no 1930. g. 1. septembra
Nr. 136, Finanču ministrija Nodevu nolikuma 233. pantā un
1914. g. 4. oktöbra Hkumā paredzētās tabeles akciju cenu noteikšanai n e t i к a v e s t a s ; pie tādiem apstākļiem, ja Finanču ministrija likumā paredzētās tabeles neved, viņa arī nevar
konstatēt akciju īsto vērtību vispārigi. Pēc ratio legis manto
juma nodoklim vienmēr jābūt samērīgam ar mantojuma īsto
vērtību (CKD. spr. 1887. g. Nr. 40; 1909. g. Nr. 41 un Latv.
Sen. spr. 1933. g. Nr. 199 ш Nr. 310). Piekrītot nodokļu depar
tamenta uzskatam, iznāktu, ka nodoklis jāmaksā pilnā apmērā
arī par tādām akcijām, kurām faktiski nav nekādas vērtības.
1914. g. 4. oktobra noteikumu 5. punkts runā tikai par likumisko
novērtējumu valsts kreditbiletēm un Valsts termina parādu zīmēm, bet nemaz ne akcijām. Tamdēl Nodokļu departamenta
kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma.
(1934. g. 19. aprīļa spr. Nr. 206, Lurje mant. 1.)

Lik. par nekustamas mantas atsavinašanu.

6.
1928. g. 6. jūnija likuma par nekustamas mantas atsavināšanu (Lik. kr. 129) 6. pantā paredzētās novērtēšanas izdarīšanu Tiesu Palāta konkrētā gadījumā atzinusi par lieku, nākot
aiz viņas spriedurnā pievestiem motīviem pie slēdzicna, ka šinl
gadījūmā vispār nekāds vērtības pieaugums nebiitu konstatējams, kādēļ bīītu srluži velti nodarbināt vērtēšanas aparātu ar
vērtēšanas izvešanu. Šos Tiesu Palātas motīvus Nodokļu departaments savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot un
pat neapgalva, ka novērtēšana varētu novcst pie cita rezultāta,
kā pienēmusi Tiesu Palāta, t. i. ka konkrētā gadījumā tomēr
būtu iespējams konstatēt kādu vērtības pieaugumu. Šādos apstākļos Nodokļu departamenta aizrādījums uz minētā likuma
6. panta neiever'O'šanu atzīstams par nepamatotu, jo ar šī likuma mērķi acīm redzot nesaskanētu pilnīgi liekas novērtēšanas
procedūras izdarīšana arī tādos gadījumos, kur a priori zinfims,
ka vērtības pieaugums ncbūtu konstatējams.
(1934. g. 18. aprlla spr. Nr. 111, „Sunītu Nr. 8" mājas pārdoš. I.)
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Rīk. par zīmoffnodevu.
39.
Konkrētā gadījumā nomas līgums ir noslēgts uz 10 gadiem un, saskaņā ar līguma 10. § iznomātāja ir izteikusi savu
piekrišanu llguma ievešanai zemes grāmatās. Kādā apmērā
nomas līgumi apliekami ar zīmognodevu nosaka Rīk. par zīmognod. 39. p. 2. pkt. un 43. p. 1. pkt. Rīkojums par zīmognodevu nešķiro nomas līgumus korroborējamos un nekorröborējamos, un šis likums, kā Specials likums ar fiskālu raksturu,
nav tulkojams paplašinoši, kā to jau vairākkārt Senats ir paskaidrojis. Tādēl arī šinī gadījumā, pretēji kasācijas sūdzības
iesniedzēja domām, nav picmērojami L. civ. lik. 4045. p. un
Rīk. par zīmognodevu 39. p. 1. pkt, 39. p. 1. teik., runājot par
akticm, kas attiecas uz līgumdem par nek. mantas „ l i e t o š a u u", domā ligumus, ar kuriem nodibinātas lictiskas lietošanas
t.'esības kā tādas (uzufructus), t. L līgumus, fcuri tieši un vienfgi
vērsti uz uzufrukta nodibināša.nu par nck. mantu. Bet 39. p.
? pkt. nav attiecinams uz līgumiem, kuri vērsti — pēc būtības
— uz obligātoriska institūta, nomas, nodibināšanu, kaut arī
nomniekicm, ar sevišķulīgumanoteikumu, piešķirta tiesība prasīt līguma ievešanu zemes grāmatās, lai līgumam piešķirtu
absolūtu raksturu: tomēr ar to noma nepārvēršas par uzufruktu, t. i. it kā par lictiska rakstura institūtu. Tāpēc piern. L. с 1.
3004. р. 2. d. nav runas par „korroborētu" nomas līgumu. Līdz
ar to atkrīt visi kasācijas sūdzībā pievestie apsvērumi.
(1934. g. 18. apriļa spr. Nr 745. Čulkova I.)

а

Lik. par darba laiku.
2. p. piez.
Nepareizs ir prasītājas uzskats, it kā Lik. par darba laiku
2. p. piezīme būtu attiecināma tikai uz tādām darba vietām,
kurās arī fiziska darba strādnieki būtu nodarbināti 8 stundas
dienā, jo likums tädus izuēmumus neparedz, bet vienīgi nosaka, ka tanīs gadfumos, kad garīga strādnieka darbs ir nešķirami saistīts ar fizisko strādnieku darbu, tad garfgā stradnieka
darba laiks pielīdzināms fiziska stradnieka darba laikam.
(1934. R 19. apr. spr. Nr. 2154. Rittigs pr. 1. pr. üulbi.)

17.
1) Apgabaltiesa atzinusi, ka par pie gabaldarbiem (akorddarbiem) nostrādātām 136 virsstundām prasītājam nākas p i em a к s a, ņemot par pamatu garantēto stundas algu 35 sant. —
Ls 0,175 par katru virstundu (prasītājs strādājis virsstundas ar
50% piemaksu). Ņemot vērā, ka prasītājs atalgojumu par ga.baldarbiem saņēmis, Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka nav nekāda pamata par gabaldarbos nostrādātām virsstundām bez
piemaksas pierēkināt arī stundas atalgojumu. Šāds Apgabaltiesas uzskats pilnīgi saskan ar Lik. par darba laiku 17. p.
(1930. g. izd.) 4. rindkopas skaidro īekstu, pēc kura akorda dar
ba strādniekiem virsstundu darba minimālās piemaksas aprēķināmas taisni pēc viņiem garantētās stundu vai dienas izpeļņas.
Pretējam prasītāja uzskatam likumā pamatojinnu atrast nevar.
(1934. g. 18. apr. spr. Nr. 1846. Brāja pr. I. pr. akc. sah. „Lignuin".

2) Apgabaltiesa, pamatojoties uz pusu paskaidrojumiem,
nākusi pic slēdziena, ka virsstundu atlīdzību prasītājam, aprē-

ķinot to pēc viņam garantētās stundas algas, iznāk Ls 392,—,
pie kam ņēmusi vērā, ka Lik. par. darba laiku 17. p. papildinājums (Lik. kr. 194/30. g.) nosaka, ka akorda darba stradniekiem
virsstundu darba minimālās piemaksas aprēķināmas pēc viņiem
garantētās stundu vai dicnas izpeļnas; virsstundu darba pie
maksas aprēķināmas pēc uzņēmumā pastāvošām akorda likmēm tikai tur, kur garantēta.stundas alga nebūtu noteikta.
Savā kasācijas sūdzībā p r ā s ī t ā j s atrod, ka Apgabaltiesa nepareizi esot tulkojusi Lik. par darba laiku 17. p. noteikumu sašaurinoši un esot pārkāpusi šo likuma pantu, jo likuma
teksts, ievedot jēdzienu „minimālās" piemaksas, kas aprēķināmas pēc garantētas algas, paredz i e s p ē j u arī šiem akorda
darba stradniekiem saņemt virsstundu piemaksas ne tikai pēc
garantētās stundu algas, bet ari pēc faktiskās izpeļņas pēc
akorda likmēm, ja šī izpeļņa pārsniedz garantēto stundu algu.
Likums par darba laiku pēc sava satura pieder pie izņēmuma likumiem, kuri necieš paplašinātu izskaidrošanu; pie
akordarbiem var būt garantēta ne tikai stundu alga, b e t а г ī
s t u n d u s к а i t s, un tamdēļ par nepareizu atzīstams prasītāja uzskats viņa kasācijas sūdzībā, it kā minimālo piemaksu
aprēķinašana ir iedomājama vicnīgi tais gadījumos, kad alga
pēc akorda likmēm uesasniegtu garantēto dienas vai stundas
algu. Dotā gadījumā prasītājam tika garantēta stundu alga, bet
ne stundu skaits, un tamdēļ Apgabaltiesa pretēji prasītāja domām nav pārkāpusi lik. par darba laiku 17. p. Ar to atkrit visi
prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību.
(1934. g. 19. aprīla spr. Nr. 2167. Šenvalda pr. 1. pr. BuSu.)

'

X Izvilkumu 9.burtnīca, izd. 1934.g.
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27.

Saskauā ar Latv. civ. lik. 27. p. 1. pkta izpratni, ja sieva
vēlas savu laulībā icncsto rnantu (illata) paturēt s e v k a atsevišķu mantu (bona receptitia), tad šfids viņas nodoms ir gan
p o z i t ī v i jāizteic vai nu a) vienpusīgi dcklarējot to pirms
laulības noslēft-šanas, kādā gadījumā vīrs ar pašu laulības noslēffšanu ir klusu eiešot piekritis šim nodomam, jcb vai b) sledzot formalu kuillbas līgunru par sievas atscviškas ma'ntas nodibjnāšanu. Tomēr abos kradījumos ir vajadzīga šo aktu attiecīffa p u b l i k ; l c i j a , lai vitļi kļīitu saistošl trešara personām, resp. lai ŠT atseviSķā manta tiktu atsvabināla no atbildības par vīra paradiem (Erdman I, 394. lp. Cvingmann spried.
krāj. III, 457. lp„ Bukovskis' Priv. lik. Kommentars 27. р. кошment. а).
(1931. g. 3. jūnija spr. Nr. S23, Birznieka pr. 1. pr. Brunneri u. c.)

199.
Apgabaltiesa, pamatojoties uz L. civ. lik. 199. p. nakusi pie
sledziena, ka vecāku picnākums ir gfādāt savicm beruiem uzturu im apgērbu s a s k a ņ ā a r v i ņ u , t. i. v c c ä k u 1 ī d z c k ļ i e m . Vecāku pienākums dot bērniem»uzturu, ta tad,
pēc Apgabalticsas domām, i г a t к a'r I g s n о v c c ā k u li d z с к l i с m un t E к a i g a d ī j u m ā, j a v e с ā к i e ra i r 1 īd z e к 1 i, а г к о u z't u г ē t b ē r n u s , i e s t a j a s v i t.i n
p i e ii ā к u m s t о d а г ī t.
'1 ā kā prasītājas liecinieki nevarēja dot kaut eik noteiktits datus, kuvi varētu bīlt par pamatu atbildētāja icruikurnu
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noteikšanai, un atbildētājs pats tiesā atzinis, ka viņs mēnesļ
nopelnot caurmērā Ls 40,— līdz Ls 50,—, tad Apgabaltiesa,
konstatējot, ka pie peļnas Ls 40,— lldz Ls 50,— mēnesī, kura
nav pietiekoša pasam atbildētājam, lai apmierinātu viņa nepie
ciešamākās vajadzības, — atbildētājam nepaliek pāri līdzekļi
ar kuriem uzturēt partu bērnu, — nosprieda apstiprināt miertiesneša atraidošo spriedumu.
Prasītājas kasācijas sūdzlba pelna ievēribu.
Apgabaltiesas uzskats, ka vecāku pienākums uzturēt savus bērnus iestājas tikai tad, kad viniem ir līdzekļi, atzīstams
par maldīgu. L. civ. lik. 199. p. jaunā redakcijā (Lik. kr.
1928. g. '— 122) netikai pēc ratio legis, bet arī pēc vina burtiskā satura izslēdz tādu tulkošanu. Šis pants skan: „Vecāku
pienākums rūpēties, samērā ar viņu mantas un sabiedrisko
stāvokli, par viņu varā esošu bērnu' dzīvību un labklājību, sagādāt tiem uzturu, apģērbu, kopšanu, audzināšanu un skološanu. Bērnu apgādāšana līdz tam laikam, kad vini var sevi
apgādāt, gulstas pirmā kārtā uz tēvu, bet māte šinī pienākuma
piedalās samērā a r ' s a v u mantas tāvokli. Ja vecāku nav •
šis pienākums gulstas arī uz vectēvu un vecmāti." No šā pauta satura izriet, ka vecāku pienākums par bērnu apgādāšanu
un pirmā kārtā tēva pienākums ir absolūts, bet nemaz ne no
sacīts pienākums, kurš būtu atkarīgs no Iīdzeklu esamības val
neesamības. Ja likums pašā sākumā norāda, ka vecāku pienākums — rīīpēties par bērnu apgādāsanu, s a m ē r ā a r v i ц и m a n t a s u n s a b i e d r i s k o s t ā v о к 1 i,— tad pēdS
jie vārdi atzīstami ne par nosacljumu, bet tikai par aizrādl
jumu, kādā apmērā bērniem ir tiesība prasit uzturu по vecā
kiem. Ka bērnu apgrādāšana ir beznosacījuma vecaku pienfi
kums, izriet arī по 199. panta pēdējās daļas, pēc kiiļns. |a
vecāku nav, — šis pienākums gulstas uz vectēvu un vecmātl
Jautājums par to, vai vecākiem, bet dotā gadījumā
tēvam,
ir līdzckļi vai nav, ir fakta jautājums, kas atkarājas по zinfl
micm apstākliem, kuri var mainjties ikkatru laiku. Saskagfl
ar Civ. proc. nolik. 185. р., ja prasībā par naudas prasljumiem
tiesa atzīst, ka prasītājam ir tiesība uz atlīdzību, bei ieskata,
ka tās apmēra noteikšanā, prasljuma rakstura dēl, ncvar pli
mērot vispārlgo noteikinnu par prasības apstiprināšanu ar г
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rādijumiem, tad viņa atlidzību var noteikt pec sava taisnīgā
ieskata, kas pamatots uz visu lietas apstāklu apsvēruma. Tā
tad, tas apstāklis vien, ka prasītaja nevarēja pierādīt, ka atbildētājam ir līdzekļi, pats par sevi nevareja atuemt tiesai tiesību noteikt uzturu pēc tiesas taisnīgā ieskata.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 1056, Sifs pr. 1. pr. Sifu.)

209.
L. c. 1. 209. p. nemaz neuzliek bērniem pienākumu vēl
sevišķi, t. i. it kā ārpus savas kārtīgas peļnas vai ienākumicm, meklēt ārkārtīgus darbus vai strādāt virs saviem spēkiem vienīgi tāpēc, lai, bez sava un savas ģimenes (t. i. pašu
bērna un pie viņa dzīvojošā tēva) uztura, sagadāt sevišķus
līdzekļus, lai uzturētu prasītaju (mati), kura, kā no sava vlra
(atbildētājas tēva) šķirtā sieva, pie vina nedzivo.
(1934. :^. 16. maija spr. Nr. 2021, Ruscckis pr. 1. pr. Octans.)

919.
Tiesu Palāta ir apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu,
ar kuru atraidīta Zcmkopības ministrijas prasība par Ipašuma
tiesībām uz zemes gabalu, konstatējot, ka atbildētāji ir pierādījuši savu valdišanu par strīdus zemi no neatmināmiem laikiem. Šo konstatējumu prasītāja nemaz neapstrīd, bet aizrāda, ka valdīšanas neatmināmība nevarot atvietot tiesisko pamatu īpašuma tiesību iegūšanai. Pretēji prasTtājas domām,
neatmināma valdišana taisni nodibina jūridisku titulu (Sen.
spried. 27./33., 31./2091.). Tfipat pretēji prasītājas domām, vindikācijas prasību saskaņā ar L. civ. lik. 919. p. var atspēkot
nevis tikai celot prasību un panākot tiesas spriedumu, bet ari
ierunas veidā L. civ. lik. 919. p. nosaka, ka prasību var atraidīt netikai tad, ja atbildētājs pierāda, ka Tpašuma tiesības
pieder vir.iam, bct arī tad, ja picrāda, ka viņš strīdamo lietu
drīkst v а 1 d ī t, pamatojoties uz kādu lietisku ticsību, vai kaut
an personisku tiesību, bet tādu, kuva prasītājam jāatzīst, pie
kam vindlkācijas prasību var atspēkot arī ierunas ceļā (sk. Scn.
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spr. 24/207 un 27/511). Valdīšanas neatmināmība atvieto katru citu viņas likumības pierādījumu (L. civ. lik. 706. р.), kādēl Tiesu Palātai, konstatējot, ka atbildētāji valda strīdus zemi по neatminamiem laikiem, bija pietiekošs pamats prasības
atraidīšanai.
(1934. g. 15. aprīla spr. Nr. 177, Zemkopības min. pr. I. pr. .Hermaqiem.)

1404.
Kasācijas sūdzības iesniedzējs pareizi aizrāda, ka viņam
pieder aiztnrēšanas tiesības uz viņa īrnieka mantām saskaņā
ar L. civ. lik. 1404. р., bet aizturēšanas tiesības ir tikai obligātoriskas tiesibas, bet ne lietiskas tiesības (Sen. CKD. spried..
30/145; 33/109 u. c ) , turpretim, prasTtājai, kā rokas ķīlas turētājai, ir lietiskas tiesibas, tāpēc atbildētāja Z. aizturēšanas
tiesības ir aprobežotas ar prasltājas rokas ķīlu tiesībām им
pēdējās iet aizturēšanas tiesībām pa priekšu, un proti. aiz tiem
pašiem iemcsliem, aiz kuriem izīrētāja nevar aizturēt Trniekam
nepiederošas mantas (Cvingmann, VII 1273). Izīrētājam nav
rokas ķīlas tiesības, un īrnieks var brīvi rīkoties ar savām
mantām, lldz kamēr izīrētājs nav reālizējis faktiski savas aizturēšanas tiesības (L. civ. lik. 1404. p. 3. teik.)
(1934. g. 16. rnaija spr. Nr. 1041, Rigas mazsaimn. krāj-aizd. sab.
„Monrepo" pr. 1. pr. Cīruli uii Zeibotu.)

1483.
Tiesu Palātai bija pietiekoss pamats atraidīt prasību pēc
atlldzības par it kā zaudēto mēbeju un klavieru nomu (lucrunl
cessans). Rokas ķīla jau pati par sevi paredz, ka ieķīlātā
lieta pāriet ķīlu ņēmēja jūridiskā valdīšanā. Tāpēc nevar bfil
runas par ļcīlu devēja ticsībām prasīt no ķīlunēmCja Iucrum
cessans it kā aiz tā iemesla, ka ieķīlāta licta neatrodas ķiln
devēja rokās. Aiz tiem pašiem iemesliem, ja arī atbildētāj
būtu viņam iēķīlātās mēbeles lietojis, prasītāja varētu gan
prasīt atlīdzību par mēbeles nolictošanu im bojālanu (L.
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1483. р.), bet ne par to, ka ieķīlātās mēbeles nav atradušās
prasītājas lietošanā, kādu prasību vien prasītāja bija cēlusi tagadējā lietā.
(1929. g. 21. nov. spr. Nr. 266, Lūs pr. 1. pr. Mottmillern.)

1700.
Tiesu Palāta atzinusi, ka šai gadījumā atbildētājai piekrītošo legātu 3000 kr. rub. pēc mir. Kārļa-Jēkaba F. tcstāmenta
prasītāja varot samaksāt pēc 1920. g. 18. marta, rcsp. 1923. g.
17. marta likuma spaidu kursa. Šādu savu slēdzienu Tiesu
Palāta pamato uz to: ka legāts, kad tas esot stājies spēkā, paliekot par divpusīgu daiijumu un legāta parāds, kas rodoties
ar legāta picnemšanu esot d i v p u s ī g a d a r ī j u m a naudas parāds.
Tiesu Palāta nepareizi uzskata lcgīitu par divpusīgu darījumu, jo tas fakts vien, ka testāmenta vai legāta noteikumu
izvešanai dzīvē vel ir vajadzTga aii mantinieka vai legātāra
gribas izteikšana, vēl nepadara legātu ar tā pieņemšanu par
divpusīgu darījumu, jo legāta pieycmsana по legātāra puses
savukārt ir tikai patstāvīgs vienpusīgs akts, bet par divpusīgu
darījinnu ir uzskatāms tāds darījums, kur nepieciešama s a s к a n о t a divu vai vairāku pcrsonu g r i b a. Šai zinā atbildētāja pareizi atsaucas uz Dernburg. Pandektcn 7. izd. 214.
—215. lpp., kur aizrādīts: „Die hauptsächlichen Geschäfte von
Todes wegen, Testament und Kodizill, sind einseitige. Denn
sie werden durch den Erblasser e i n s e i t i g geschaffen,
und die Zustimmung der letztwillig Bedachten ist für ihr Zu
standekommen nicht notwendig. Allerdings tritt an die Ho
norierten nach dem Tode des Erblassers die Frage heran, ob
sie die Zuwendung wollen; aber d i e E r k l ä r u n g h i e r 
ü b e r i s t wiederum e i n s e l b s t s t ä n d i g e s e i n s e i g e s R e c h t s g e s c h ä f t , kein Teil des Testieraktes."
Tamdēļ, atzīstot lcgātu par divpusīgu darījumu, Tiesu
Palāta ir pielaidusi savā spriedumä motīvēšanas nepareizību,
ar ко pārkāpusi Civ. proc. nolik. 816. p. un arī nepareizi iztulkojusi L. civ. lik. 1700. p. (sal. Sen. CKD. spried. 30/660 un
898), Atkrītot šim priekšnotcikurnam, uz kurn Tiesu Palāta
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dibina savu slēdzienu par to, kā piemērojami 1920. g. 18. mar
ta, resp. 1923. g. 17. marta likuma noteikumi, atkrīt arī pats
pamats minēto likurau piemērošanai šai gadījumā.
(1934. g. 16. maija spr. Nr. 203, Freimanis pr. 1. pr. Zuks rnant.
masu.)

2631.
Ņemot vērā, ka Minna В., kā mantojuma atstājēja meita, bija aicināta pie tēva mantojuma, dzivojusi „S." majäs
pirms un pēc tēva nāves un likumä paredzētā termiņā nav
devusi atsauksmi par mantojumu, tad arī Tiesu Palāta pareizi atzinusi, ka vioa tēva mantojumu pieņēmusi un, tā tad, savas mantošanas tieslbas nav zaudejusi (L. c. 1. 2631. р.). Šim
slēdzienam nerunā pretim prasītāja uzsvērtais apstāklis, ka
saskaņā ar pašas atbildētājas B. iesniegto dokumentu, sākot
ar 1892. gadu par „S." māju s a i m n i e к u bijis Kristaps В.,
Minnas В. vīrs. Šai ziņā atbildētāja B. pamatoti aizrāda, ka
vārds „saimnieks" nav jūridisks jēdziens, bet nozīmē tikai to
personu, kas saimnieciskā zinā rlkojas ar kādu Ipašumu, kādēļ šis nosaukums nemaz nepicrāda, ka Kristapam B. uz mājām būtu labākas tiesības, kā Minnai В., un ka pēdējā nebīītu
pieņēmusi tēva mantojumu (par saimnieku šai izpratnē runā
piem. Krim. proc. nolik. 789. p. 1. teik.).
(19Э4ч g. 25. janv.* / 23. febr. / 23. marta spr. Nr. 11, Francmaij
pr. 1. pr. Francmani im c.)

2632.
Pēc 1927. g. 31. jūlijā mirušā Jēkaba Z. nāves kā tuvā
kās mantinieces palikušas viņa atraitne Karlīne Z. un nepilu
gadīgā meita Klāra-Marija Z., kura mirusi l1/» mēn. pēc teva
nāves (1927. g. 27. septembrl). Tiesu Palāta atstājusi bea
ie'vērības nelaiķa brāļa Georga Z. lūgumu apstiprināt vii.iu
mantošanas tiesībās, atzīstot, ka Georgu Z. no mantinieku
skaita izslēdz mantojuma devēja sieva un meita, kā tuvākāl
likumīgās mantinieces (L. c. 1. 1881. р.). Mantošanas tiesībāi
uz Jēkaba Z. atstāto mantu Tiesu Palāta apstiprinājusi .ii
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raitni Karlīni Z., tādā kartā atzlstot, ka uz viņu pārgājušas arī
viņas mir. meitas Klāras-Marijas rnantošanas tiesības. Par to,
ka atraitne Karline Z. viuai piekrītošo mantojuma dalu pienēmusi, lietä nav strlda, bet gan kasācijas sudzības iesniedzējs
apstrīd Tiesu Palātas atzinumu, ka Jēkaba Z. meita KlāraMarija pēc tēva nāves būtu pieņēmusi viņa mantojumu. Tie
su Palāta šai ziņā savā spriedumā pieved, ka pēc mantojuma
devēja nāves atraitne un meita palikušas dzīvot mantojumā
ietilpstošās „K." mājās, rio kā esot jānāk pie slēdziena, ka virjas, t. i. māte un meita, mantojumu ir pieņēmušas (L. c. 1.
2625. р.), pie kam meitas gribu ir izteikusi viņas māte (L. с.
1. 2624. р.). No sacltā izriet ka pēc Tiesu Palātas atzinuma
Klāra-Marija Z., vēl dzīva bīidama, pieņēmusi tēva mantoju
mu nupat aprāditā kārtībā. Neiclaižoties kasācijas sūdzlbas
iesniedzēja paskaidrojumu apsvēršanā par to, ka māte nav
varējusi mantojumu pieņemi bez aizbildņa līdždalības, Senats
atrod, ka arī neatkarīgi no šī jautājuma Tiesu Palātas pieņemto jiiridisko konstrukeiju neattaisno lietas apstākli. Tiesu P a 
lata nav konstatējusi, ka Karline Z. būtu n o t e i k t i izteikusi
meitas vārdā gribu pieoemt mantojumu, bet pieņēmusi, ka šāda's gribas izteikšana notikusi klusu ciešot ar to, ka atraitne
un meita palikušas dzīvot maritojuma deveja majas. Tomēr
Tiesu Palāta šai ziņa nav ievērojusi, ka persona, ķuras faktiskā valdīšanā mantojums atrodas laikā, kad notiek aicinājums pie mantojuma, skaitās par pieņēmušu mantojumu tikai
tad, ja vina līdz L. c. 1. 2628.—2630. p. p. norādīto termiņu notecējumam nedod par mantojumu nekādu atsauksmi. Tomēr,
kā jau teikts, Klāra-Marija Z. mirusi jau l1/« mēn. pēc tēva
nāves un šādos apstākļos nav nekāda paniata atzlt, ka viņa
(savas mātes personā) pati būtu pieņēmusi tēva. mantojumu,
jo a) kā jau aizrādīts, Tiesu Palāta nav konstatējusi, ka māte
bīītu noteikti izteikusi meitas vārdā gribu pieņemt mantoju
mu un b) šāda pieuemšana nevarēja notikt klusu eiešot, jo
Klāras-Marijas Z. miršanas brīdl notecējuši augšā minētie termiņi, kādēl atsauksmes nedošana no viņas puses par manto
jumu nevarēja vēl nodibināt prezumpciju par mantojuma pieņemšanu no Karlīnes Z. puses vinas mcitas vārdā. īstenlbā
konkrētā gadījumā bija iestājies stāvoklis, kas paredzēts L. с
1. 2632. pantā, pēc kura gadljumā, ja pie mantojuma aicinātais
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(konkrētā gadījumā — Klāra-Marija Z.) nomirst pirms vina
gribas izteikšanai noteiktā termiua (2628.—263Ü. р. р.), nedevis atsauksmi, tad viņa mantiniekiem (konkrētā gadījumā —
Karlīnei Z.) atvēlēti tie paši tcrmiņi atsauksmes došanai, tiklab attiecībā uz viņa atstāto mantojumu, kā arī uz mantojumu,
kurš viņam piekritis, bet kuru viņš vēl ncbija pieņēmis. Attiecībā uz pēdējo mantojumu, Karlīnc Z. tad arī izlietojusi viņai ar 2632. p. piešķirto tiesību, dodot atsauksmi proklamas
laikā (2629. p.) attiecībā uz v i s u Jēkaba Z. atstāto mantojumu, t. i. arī uz to mantojuma daju, kura bija pickritusi viņas
meitai, bet kuru pēdējā nebija paspējusi pieņemt. Šādos apstākļos šī mantojuma daļa — uz transmisijas pamata — sran
skaitās par pār^ājušu uz Jēkaba Z. meitu Klāru-Mariju Z. (sk.
Sen. CKD. spried. 1933. g. Nr. 113), bet nemot vērā, ka Kar
line Z. ir savas meitas vienīgā mantiniece un arī nebija spiesta apstiprināties mantošanas tiesībās pēc viņas uz šo manto
juma dalu, kuru viņa pieņēmusi (Civ. proc. nolik. 1636. (2619.)
р.), tad galu galā izrādās par pareizu Tiesu Palātas slēdziens,
ka Jēkaba Z. atstātā manta pickrīt vienīgi Karlīnci Z.
(1934. к. 17. maija spr. Nr. 208, Zaubes 1.)

2907.
Savā prasības lūgumā prasītājs paskaidro, ka Latviešu
lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības dicncstā no 15. jūlija
1928. g. līdz 1930. g. 1. aprīlim atradies agronoms J. K., ar
atalgojumu, kā tas aizrādīts prasības sūdzībā, Ls 300,— mcnesī.
Pa visu savas darbības Iaiku viuš sanēmis tikai
Ls 1300,— atalgojumu, bet atlikušo darba algu Ls 4850,— apmērā, kā arī neizlietotu atvaļinājumu par 3 gadiem, resp,
Ls 450,—, atbildētāja naudas tnlkuma dēļ esot viņam palikusi
parādā. Atrazdamies naudas grūtībās, agronoms J. K. ced5
jis savu algas prasījumu Ls 5300,— apmērā prasltājam Gotai
dam L., nododot vii,iam no atbildētājas saņemto vēstuli seko
ša satura: „Aug. god. J. K. kgam. Uz Jūsu lūgumu apstiprl
nām, ka Jūs darbojaties L. L. E. S. no 15./VII 1928. g. Iul/
l./IV 1930. g. ar atalgojumu Ls 300,— mēnesī. Par sava dal
ba laiku neesat izlietojuši pienakošos ikgadīgo pusmēneša al
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valinājumu. Pec sabiedrības grāmatām, Rīgas nodaļas, Jums
izinaksāta alga Ls 13Ö0,—." Apgabaltiesa apmierinājusi prasību. Tiesu Palāta tupretim, pārgrozot Apgabaltiesas spriediimu, piespriedusi prasītājam Ls 100,— par neizlietotu atvalinājumu, bet pārējā daļā prasību atraidījusi. Savā spriedumā
Tiesu Palāta konstatējusi, ka atbildētajas vēstuli, kura likta
par pamatu šai prasibai, ncvar uzskatlt par kaut kādu saisti
bas rakstu, uz кита pamata prašītājs ar cesiju varētu iegūt
kādas ticsības. Tiesu Palata uz nopratinātā liecinieka liecību
un viņas spriedumā pievesto apsvērumu im apradīto datu pa
mata tālāk konstatējusi, 1) ka по 1928. g. 15. jūlija līdz 1929. g.
1. februārim agr. K. strādājis pie atbildētājas par sevišķu uzdevumu ierēdni, 2) ka par šo laiku cietu algu neesot saņēmis,
bet tikai avansus, par kuriein vii.iani bijuši jādod norēķini, 3)
ka no 1929. g. 1. februāva lldz 1930. g. aprīlim agr. K. sanēīnis algu Ls 100,— mēnesī, 4) ka agr. K. par šo laiku pienākošos algu saņēmis, 5) ka bez ciet;\s algas par šo laiku
agr. K. varējis sauerut vēl avansa veidā ap Ls 200,— mēncsī
ccl.a uii eitu izdevumu sēgšanai, par kādām summām, tāpat,
kā pinns tam, bijuši jāiesriiedz uoreķini, un 6) ka atstājot darba vietu, K. iesniedzis par saņemtiern avansiem norekinus,
kufi apmēram divreiz pārsnieguši atvēlēto avansu summu.
Šādi Tiesu Palātas konstatējnmi un slēdzieni attiecas uz lictas apstaklu iztirzāšanu pec bfitības un tādēl nav parbaiidämi
kasāeijas kārtībā. Ar to atkrīt visi prasītāja paskaidrojuini viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd Tiesu Palātas sprie
duma parcizību. Pretēji prasītāja aizrādījuinam, Tiesu Pa
lata uz L. civ. lik. 2907. p. pamata vareja nākt pie sledziena,
ka atbildētājas vēstulei nav saistibas raksta nozīmes, un ka
tamdēļ arī prasītājs ar vēstuleš cesiju nevarēja iegūt kādas
tiesības (L. eiv. lik. 3476. р.). Prasītāja aizrādījums viņa kasācijas sūdzībā, ka saskaņā ar L. civ. lik. 2951. p. simulēts ffribas izteiciens (2951. p. domā ne simulētu 2952.), bet gan f i kt ī v u darījumu (Sen. CKD. spried. krāj. 22. (45.)) nedrīkst aizskārt trešo personu intereses, nepelna ievērību, jo viņš kā cedenta K. cesionārs un tiesībnēmējs nav uzskatāms par trešo
personu, par kuru runā L. civ. lik. 2951. p. Tas pats attiecināms arī uz prasītāja aizrādīto L. eiv. lik. 3337. р., рос kura
vairakas personas, kuras kopīgi izdarījušas pārkāpumu vai
noziegumu, atbild solidāri par zaudējumu, kas ar to nodarīts,
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jo, ja cedents K. kopā ar atbildētāju izdarījuši kādu pārkāpumu, izdodot un sarjemot augšā citēto vēstuli, tad viņiem jāatbild par zaudējumiem, kas nodarīti trešām personām, bet prasītājs, kā K. tiesībnēmējs un ccsionārs, nav uzskatams par
trešo personu un labākā gadījumā varētu griezties pie sava
tiesībdeveja un cedenta agronoma K. (L. civ. lik. 3481. р.).
(193*4. g. 16. maija spr. Nr. 251, Lezdiņa pr. 1. pr. Latviešu lauksaimn. ekonom. sab-bu.)

2983.
Par draudiem L. с 1. 2983. panta nozīmē jārunā arī tad,
ja piedraudets nodarīt kautkādu materiālu kaitējumu, kas nav
mazsvarīgs {sk. Erdman 1. lp., 198), kā tas varētu būt gadījumā, ja strādniekiem piedraud neizmaksāt viņiem pienākošos algu.
(1934. &. 14. jūnija spr. Nr. 2489, Uljanova pr. 1. pr. Krečmeri.)

3140.
Pretēji prasītāja domām, atzīstams par pareizu Tiesu Palātas uzskats, ka pēc galīgā pirkšanas-pārdošanas līguma atcelšanas līdz ar to ir atzīstams par spēku zaudējušu arī partu
starpā noslēgtais priekšlīgums. J.a uz priekšlīguma pamata
tiek noslēgts formāls un galīgs līgums, tad priekšlīgums ar to
ir izpildīts un galīgi segts un tāpēc nekad nevar vairs atdzimt
ar galīgā (formālā) līguma atcelšanu; šādas sckas iestājas nctikvien attiecībā uz priekšlīguma kontrahenta cesionāru, bei
saprotams, arī attiecībā uz pašu pirmo kontrahentu (ccdcntii).
Atbildētāja reversalam nevar bīīt nozīmes, jo, ja prasītājs bfl
tu domājis pēc galīgā līguma atcelšanas atjaunot ar prickšli
gumu savā laikā nodibinātās attiecības, tad būtu bijis jāslēds
j a u n s Iīgums. Šāda jauna līguma noslēgšanu prasītājs nav
apgalvojis, kāpēc Tiesu Palāta varēja noraidīt zv. adv. I. no
pratināšanu, ar kuru prasTtājs gribēja pierādīt agrākā priekS
Hguma spēkā esamību.
(1929. g. 12. dec. spr. Nr. 249, Ritterbenja pr. I- pr. Mengdenu.)
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3625.

Tiesu Palāta varēja atzit, ka noilgums attieclba uz prasītāju uzskatāms par apturētu par laiku no 1914.—1916. g. g.
üan lldz 1915. g. Apgabaltiesa funkcionējusi arī Riga un lidz
1917. g. arl — pagaidām — Tērbatā, bet tarn varētu bot nozlme attieclba uz bij. Vidzemē dzīvojošiem bij. Krievijas pilsoi.iiem, bet nekad ne attiecībā uz firvalstnickicm un ārzemēs
dzīvojošiem pilsoņiem. Ar ārzemēm normālas saimnicciskas
un jūridiskas attiecības tikušas atjaunotas tikai pēc Latvijas
valsts nodibināšanas un liclinieku izdzīšanas no Latvijas robežām, un pat tikai pēc Latvijas valsts atzīšanas de jure. Tādā
kārtā по noilguma laika atvelkami nevis tikai 1—l*/i gadi, bet
jau viss laikmets по 1915.—1919. g.s t. i. 5 gadi. Ja nu prasība celta 1927. g. sākumā, tad tā, pēc Tiesu Palātas pareizā
aizrādījuma, nav noilgusi. Aiz ticm pašiem iemesliem ar! ierakstījumi prasītājas veikala grāmatās attiecībā uz runā stāvošo preču piegādājumu nav atzīstami par spēku zaudējušiem
10 gadu notecējuma dēl.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 74-, Jean de Caraman-Chimay pr. 1. pr.
Drevsu un Maršiitcu.)

4150.
Pareizi arī Tiesu Palāta atraidljusi atbildētājas pretprasību, kurā atbildētāja lūgusi atcelt partu starpā pastāvošo obroka līgumu uz tā pamata, ka prasītāji obroka naudu neesot
maksājuši sākot ar 1912. gadu. Atbildētāja atrod, ka šinī gadījumā esot piemērojams pēc analo&ijas L. с 1. 4150. pants,
kāds uzskats nav pareizs, jo slēdziens pēc analoģijas piemērojams tikai tad, ja likumā nav atrodams par zināmu jautājumu nekāds noteikums (L. с 1. XXI р.), kamēr obroka maksājumu nokavējuma sekas tieši rēgulē L. с. 1. 1331. р., kfidēļ tas
vienlgi arī picmērojams strīdū esošā jautājuma.
sab.)

(1934. g. 25. janvāra spr. Nr. 15, üarfunkelu pr. 1. pr. Allažu pag.

4175.
Apgabaltiesa, atzīstot par ncpierādītu prasītajas algas
apniēru, to noteikusi pēc sava taisnīga ieskata. Šāda Apga-

baltiesas rīcība saskan ar L. с. 1. 4175. pantu im viņas šai ziņā taisītais slēdziens nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Prasītājas uzskats, ka algas apmērs по tiesas bija noteicams uz
ekspertīzes pamata, nav ievērojams, kā nesaskanošs ar citēto 4175. pantu.
(1930. g. 12. maija spr. Nr. 768. Mauriņ pr. I. pr. Priedlti.)

4449.
Prasītājiem bija nodots atbildētājas immöbilis uz zem
suspensīva notcikuma noslēgtā aizpārdošanas līguma pamata,
un tādēļ viņi, saskaņā ar L. civ. lik. 3170. pantu, ir uzskatāmi
par svešas mantas pārvaldītājiem (Sen. CKD. spricd. 26/258).
Kā svešas mantas pārvaldītajiem viņiem uz L. civ. lik. 4449.
panta pamata ir tiesības saņemt no atbildētājas, kā immobiļa
īpašnieces, savus nepieciešamos izdevumus. Šis likuma pants
gan runā tikai par nepieciešamiem izdevumiem, bet jāatzīst,
ka negotioruin gestoram tiesība prasīt atlīdzību netikvien
par nepieciešamiem izdevumiem un ka 4449. p. lietotais vārds
„nepieciešamie" (die notwendigen) bīītu jäsaprot netechniskā
vārda nozīmē. 4449. p. burtiski pārņemts no Huschkc-Unterholzner, Ouellenmässig-e Zusammenstellung; der Lehre des
römischen Rechts von den Schuldverhältnissen, 2. sēj. 627,
Nr. 608. lp., I 1. „Der Geschäftsherr ist verpflichtet, die durch
die Geschaäftsbesorg-ung- (Geschäftsführung pēc 4449. р.) veranlassten Auslagen, soweit dieselben notwendig waren und
erweislich sind, dem Geschäftsbesorgen (pēc 4449. р. Ge
schäftsführer) zu erstatten (pēc 4449. р. mit Zinsen)...". Kā
avoti picvesti: pie Huschke-Unterholzner: 1., 2., 25., 27. Ipp.,
31. § 7. D. 3. 5,; pie 4449. р., bez tiem., vēl 1., 19. § 4. īstenībā, 4449. р. pieslejas galvenā kārtā 1. 31. § 7., kas paredz:
„sed qui sumptus necessarios ac probabiles in communi lite
fecit, negotiorum gestorum actionem habet". Huschke-Uuln
holzner tad nu vārdu „probabiles" pārtulko ar „erweislich",
kurpretim šis vārds nozīmē nevis „erweislich" (pierādīti), bei
gan „beifallswert" (tā Georges savā Handwörterbucli s. \
probabilis) jeb „zu billigende" (tā Sintenis, Das Cori'iis jurlfl
ins Deutsche übersetzt I 403. lp.). Gan vārds „probabilis" at-
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vasināts по „probare4*; kas patiesi nozīme arī „erweisen, be
weisen"; bct šādas nozīmcs taisni nav vārdaiii „probabilis".
Miisu 4449. p. tad bez sevišķas kritikas pārnēmis abus vārdus: „n o t w e n d i g waren und erweislich sind", neskatoties
uz to, ka avots vārdu: „erweislich" neattaisno, bet gan vispār ruiiä par pieuemamiein (zu billigende) izdevuiniem, kādi
tad nu arī jāatlīdzina ncg. gestoram. Gan arī mūsu 4449. р.,
pievestie 1., 19. § 4. un 1. 25. runā par nepiccicšamiem (necessarios) izdevuiniem, bet ari šai ziņā šis vārds jāsaprot neiechniskā nozīmē, kurpretim 1. 2. un 1. 27. paredze impensae
utiles. Tā tad, pēc 4449. p. uav izslēgta iespēja, vārdu „nepieciešamie" saprast vispār kā izdevumi, k a s a t t a i s n o j a m i a r 1 i e t a s a p s t ā к 1 i e ni. Šfids 4449. p. iztulkojumsapstiprinās ar šī panta tālāko tekstu, pēc kura negotiorum
gestoram tiesība noņemt to, ко vinš bija pielicis, cik tālu vinam nebūtu tiesības prasīt izdevumu atlidzību. Starp tiesībām prasīt „nepiccicšamo izdevumu atlīdzību" по vienas puses un ticsībām „noi.ienit pielikto" Izrādās zināms hiatus
(spraigums). Starp „nepieciešamiein" izdevuiniem un tiem,
kas dod tikai noņemšanas tiesības, loģiski atzīstami arī tādi,
kas atlīdzināmi labticīgam valdītājam kā derīgi izdevumi (uti
les). Nav domäjams, ka likums pilnīgi aizmirsis par šiem pēdējiem izdevuiniem; tad jau tāpēc vicn jānāk pie slēdziena,
ka negotiorum gestoram tāpat kā mandātāram tiesība sat.iemt
atlīdzību par visiem izdevumiem, izņemot tikai greznuma izdevumus (sk. 4394. р., kas arī patapināts по Huschke-Unterholzner, 1. с Nr. 621., 596. lp.). Tādā kārtā pārvaldniekam,
3170. p. izprattiē, tiesība prasīt atlīdzību par visiem izdevu
miem, izncmot tikai greznuma izdcvumus, par kādiem viņam
tikai noi.iemšanas tiesības. N-eatkarīgi по tā, 3170. p. nemaz
ncpielīdzina „pārvaldnieku" taisni tikai negotionim gestoram,
bet gan runā vispār par sveŠas mantas pārvaldnieku. Ja nu
kāds uz priekšlīguma paraata paņem savā valdīšanā un pārvaldīšanā nopirkto nckustaino rnantu, tad tas rīkojas taisni ar
pārdevēja zināšanu im gribu un tāpēc būtu pielīdzinfuus drīzaki mandātārām ar 43У4. p. paredzctam tiesībām, pie kam
launticības jautājurns vispār atkrīt.
(1934, «. 22. marta spr. Nr. 139,* (jeikina u. с pr. 1. pr. Oolovko.)
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4522.

Apgabaltiesa nebija spiesta nopratināt liec. L., lai nodibinātu, vai tiešais parādnicks ir, vai nav maksātnespējīj
tiesa varcja uzskatlt, ka ar ticsu izpild. paziņojumu ir jau pierādīts, ka tiešām parādniekam nav mantas, uz kuru varētu
vērst piedziņu (sal. Sen. CKD. spr. 25/353, 34/544). Tamdēļ
Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka šai gadījumā iestājušies tie apstākli (L. c. lik. 4522. р.), kad par parāda samaksu
jāatbild ffalvotājam, kaut arī tas nebūtu dcvis ekspromisorisku
galvojumu.
(1934. g. 14. jūnija spr. Nr. 1032, Hiršhorna pr. 1. pr. Vilenčiku.)

4557.

Pēc L. с. 1. 4557. р., zaudējuma apmēru noteic tiesa pēc
sava. ieskata un proti, arī vienreizējā summā. Tiesas slēdziens šai jautājumā nav kasācijas kārtībā pārbaudāms.
(1934-. g. 16. maija spr. Nr. 1971, Krecers pr. 1. pr. Rigas pilsētu.)
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Vidzemes zemnieku likumi.
1024.*)
1) Tiesu Palāta atraidījusi prasību, starp citu, aiz tā iemesla, ka ja tēva un dēla sarunas, kas notikušas 1921. un
1923. gadā, uzskatltu par galīgu vienošanos, tad šāda vienošanās esot atzlstama par dāvinājumu atlīdzības nozīmē (L.
civ. lik. 4503. р.), bet arī šādam dāvinājuma līgumam esot nepieciešama attiecīga forma, kas neesot ievērota, kādēl arī
pats darījums esot nederīgs un prasītājs nevarot prasīt tā izpildīšanu.
Tā kā pats prasitājs aizrāda, ka pusmāju tēvs viņam atdāvinājis par vina kalpošanu tēva mājās, tad arī Tiesu Palāta
pilnīgi pareizi atzinusi, ka šāds dāvinājuma veids uzskatāms
par dāvinājumu atlīdzības nozīmē. Pareizi arī Tiesu Palāta
atzinusi, ka arī pie šāda dāvinājuma līguma ievērojama attiecīga forma, jo dāvinājums atlīdzības nozīmē atšķiras no parasta dāvinājuma līguma tikai ar to, ka dāvinājumu atlīdzības
nozīmē nevar atsaukt (L. с lik. 4504. р.), bet citādi arī dāvinājumam atlīdzības nozīmē piemērojami vispārējie noteikumi
par davinājumu un to starpā arī Vidz. z. lik. 1024. p. Ja nu
pie šl līguma noslēgfšanas Vidz. z. lik. 1024. p. nebija ievērots,
tad arī šāds līgums uzskatāms par spēkā neesošu, kas neradīja nekādas tiesiskas sekas starp kontrahentiem (sal. Sen.
CKD. spried. 22/4, 26/103 un sevišķi 29/130).
(1934. g. 25. nov. spr. Nr. 2S0O, Kārupa pr. 1. pr. Berfcis.)

2) Tiesu Palāta nāca pie slēdziena, ka mir. G. pāris gadus pirms kara atdāvināja strīdus mantas prasītājam. Tiesu
Palāta arī atzina, ka dāvināšanas ligums bija noslegts likumā
*)

Šis p. atcelts ar 1934. g. 28. jūl. Jik. (L. кг. 217).

Vidzemes zemnieku lik.
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paredzētā kārtībā pagasttiesā, bet līdz ar to Tiesu Palāta aizrāda, ka likums neprasa tāda līguma sastādīšanu visu pagast
tiesas loceklu klātbūtnē. Pēc Vidz. zemn. lik. 1024. panta lai
ka, kad nosleclza šo līgumu, dāvināšanas līgumi vērtība pari
par 15 rubļiem bija ierakstāmi pagasttiesas atsevišķā, līguraiem vedamā protokolu grāmatā, pie kam llguma apliecināšanai bija jānotiek pagasttiesas' sēdē (Pagasttiesu lik. 113.
(281.) pants), kurā bija jāpiedalās ne mazāk par trim locekļiem, ieskaitot arī priekšsēdētāju (Pagasttiesu lik. 23. (21.)
pants). Šinī gadījumā jautājumam par llguma formu ir izsļciroša nozīme, jo по tā atkarājas līguma derīgums (CKD. spr.
29/130). Tomēr Tiesu Palāta savā spriedumā nepaskaidro, uz
kāda pamata viņa atzina, ka pārrunājamais dāvināšanas līgums bija noslēgts likumā paredzētā kārtībā. Tādēļ Tiesu Palātas spriedums motīvu nepilnības dēļ nav atstājams spēkā.
(1934. g. 13. jūn. spr. Nr. 245, Goldberga pr. 1. pr. mir. Qoldberga
mant. masu un Zariņu.)
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Kurzemes zemnieku likumi.

78.

Darījums, kuru noslēgusi Kurzemes zemniece, nepieaicinot sev asistentu, nav atzTstams par nederigu. Kurzemes
zemn. lik. 78. p, nosaka, ka Kurzemes zemniece bez padomdevēja-asistenta nevar nQslegt darījumiis, bet šis noteikums uzskatäms par atceltu ar vēlāku — 1863. g". 28. oktöbra likumu
(Полное Собр. зак. 40158/108), kurš pārrjemts L. civ. lik. 512.
pantā, un kurš nosaka, ka asistenta pieaicināšana nav noliegta, bet nav obligātoriska.
(1934. g. 14. jūnija spr. Nr. 793-, Sainišu pr. 1. pr. akc. sab. „Auto".)
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Likums par telpu īri.
27.

Apgabaltiesa par izšķirošu motīvu prasības noraidīšanai
ir pievedusi to apsvērumu, ka prasltāja, kā immobila ieguvēja izsolē, nav uzskatāma par izīrētāju Lik. par telpu īri 27. p.
nozīmē, uz kuru bīītu pārgājuši agrākā īpašnieka noslēgtie
īres līgumi, un ka prasitājas ievešanai immobila valdīšanā nav
nckādas nozīmes, iekams immöbilis nav pārvests zemes grāmatās uz ieguvēja, resp. prasītājas vārda. Šāds Apgabaltiesas uzskats atzīstams par nepareizu. levešana iegūtās nekustamās mantas valdlšanā notiek uz ieguvēja vēlēšanos, it īpaši — kā konkrētā gadījumā, — kad nekustamas mantas atsavināšana notikusi pret agrākā īpašnieka gribu, t. i. publiskā izsolē (L. civ. lik. 814. р.). Šī institūta nozīme nav apspriežama pēc Civ. proc. nol. 1739. (1424-a.) sck. р., bct gan pēc Civ.
proc. nolik. 1346. (1209.) panta un ar to notiek tiesas lēmuma
par lietas piespriešanu nosolītājam (Adjudikationsbcscheid,
L. civ. lik. 3693. p.) i z p i l d ī š a n a (приведение в исполне
ние; sk. Gasman un Nolken, lp. 153., 154.; sk. arī piez. b pic
L. civ. lik. 814. p. Bukovska izd.). Bez tam šāda ievešana
valdīšaņā iespējama arī pirms nosolītāja tiesību ierakstīšanas
zemes grāmatās (Kr. Sen. CKD. spried. 1898. g. Nr. 83). Ar
icvcšanu valdīšanā uz tiesas lēmurna pamata notiek immobila
nodošana nosolītājam, p ā r t r a u c o t tanī pašā laikā agrāk?
īpašnicka valdīšanu, kas no šī laika vairs nevar rcālizēt atticcībā uz immöbili kaut kädas tiesības, lai gan tās ierakstītaa
zeraes grāmatās (sk. Kr. Sen. СКП. spried. 1884. g. Nr. 110),
Agrākā īīpašnieka victā stājas nosolītājs, kas pirmo vnr i/liki
по Immobila, bct tā kā lēmums par nosolītāja ievešanu valdl
§an§ ir saistošs ari ī r n i c k i c m , kā personām, kas savas
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tiesības atvasina no agrākā īpašnieka (Civ. proc. nolik. 1021.
(895.) р.; Kr. Sen. CKD. spried. 1886. g. Nr. 64 u. c ) , tad nosolītājs arī tos v a r ē t u izlikt, ja tarn nerunātu pretim Lik.
par telpu Iri. Pēdējais īrniekus šinīs gadījumos aizsargā, kādēl viņu ī r e s 1 ī g u ms paliek spēka, bet par izīrētāju vairs
nevar uzstātics agrākais īpašnieks, kura tiesības ir anullētas,
bet tikai n о s о 111 ā j s, kas tādēl arī vienīgi var uzstāties īrnickiem pretim kā kreditors, kam ticsība uz no īrnickiem pienākošos īres naudas maksrijumiem. Šāds slēdzicns arī pilnīgi
saskari ar L. civ. lik. 756. р., pēc kura bonae fidei possessor
— un par tādu, bez šaubām, atzīstams nosolītājs, kas uz t i es a s 1 ē m u ma pamata ievests valdīšanā — iegūst (saiiem)
augļus ar separāciju, t. i. civīlauglus (īri) ar īres maksas termiņa iestāšanos. Tā tad, īrnieks bīītu likumīgi atbrīvots no
Ires maksas, ja virjš samaksātu ieguvējam, kas ievests immöbiļa valdīšanā, bet ja īrnieks likumīgi atbrīvojas no īres mak
sas, maksājot to ieģūvējam (nosolītājarn), tad pēdējais an atzīstams par likumigu krcditoru, jo parādnieks tikai tad var atsvabināties no parāda, ja viņš to maksā attiecīgam kreditoram (L. civ. lik. 3488., 3489. р. р.). Tādā kārtā, ja ieguvējs
(nosolītājs) attiecībā uz immobiļa augļiem ar ievešanu valdīšanā ir uzskatāms par īrnicka kreditoru, tad ieguvējam ir arī
t i e s ī b a prasīt īri no īrnieka, t. i. viņš ir pietiekoši lēģitimēts stāties agrākā īpašnieka vietā attiecībā uz īres maksas
saņemšanu no īrnieka. Šāds uzskats nestāv pretrunā ar Lik.
par telpu īri 27. р., jo šis pants, nosakot, ka „namam pārejot
cita īpašumā, uz jauno īpašnieku pāriet agrākā īpašnieka noslēgtie īres līgumi", nav domājis rēgulēt tās attiecības, kādas
immöbila ieguvējam nodibinās ar īrnicku par immöbila augliem, saņemot kā labticīgam valdītājam immobili valdīšanā uz
tiesas adjudikācijas lēmuma pamata. Nepiešķirot ievešanai
valdīšanā nekādu nozīmi, un dibinot uz šāda apsvēruma savu
gala slēdzienu par prasības noraidīšanu, Apgabaltiesa ir pielaidusi savā spriedumā motīvēšanas nepareizību.
(1934. g. 21. marta / 17. apr. / 17. maija spr. Nr. 720, Latv. Bankas
pr. 1. pr. s-bas„Petrol" pilniem biedriem Kullmani im Veinbergu.)
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1) Senats gan ir paskaidrojis, ka īrnieks, p a g a i d ā m
dzfvojot ārzemēs un pa to laiku atstājot mēbclcs savā dzīvoklī, turpina īrcs atticcības un tāpēc nav izliekams (Sen.
CKD. spr. 28/549, 29/550). Šinī lictā tomēr Apgabaltiesa ir
nodibinājusi ka atbildētājs g a l ī g i aizbraucis uz arzemēm.
No atbildētāja vēstules rcdzams, ka viņš gadījumā, ja prasītāja
atraidītu viņa lūgumu dzīvokli izīrēt B. kundzei, palikšot dzīvokll un uz ārzemēm neaizbraukšot; ja nu atbildētājs tomēr
aizbraucis uz ārzemēm, lai „mierīgi nodzīvotu viņam vēl atlikušo laiku", tad viņš taisni ar to ir galīgi atsacījies no dzīvokļa, kā pareizi atzinusi Apgabaltiesa. Pamatojoties uz šādu konstatējiunu par dzīvokļa galīgu atstāšanu, Apgabaltiesa
varēja apmierināt prasību, nepārkāpjot Lik. par telpu īri 32. p.
5. pktu. Apgabaltiesas slēdziens par to, ka partu starpā nav
bijis animus novandi īrcs līguma atjaunošanai pēc prasības
celšanas, attiecas uz lietas būtlbu un Senātā nav pārbaudāms.
Nepelna ievēribu arī atbildētāja aizrādljums par to, ka Aps:abaltiesa gājusi ultra petita partium, izliekot atbildētāju uz tāda pamata, kādu prasītājs neesot uzstādījis, jo icsūdzības rakstā prasītājs taisni lūdz izlikt atbildētāju uz Lik. par telpu īri
32. p. 5. pkta pamata, un tāpēc tas apstāklis vien, ka prasības
sūdzības vēsturiskā daļā aizrādīts tikai, ka atbildētājs strīdus
dzīvokli neapdzīvo (nav teikts „nelieto"). nevar būt par šķērsli šīs prasības apmierināšanai.
(1930. g. 27. marta spr. Nr. 643, apdroš. biedr. „Žizo" likv. kora.
pr. 1. pr. Maclitusu.)

2) Tiesu Palāta nākusi pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka līffums, ar kuru atbildētājs G. pārdevis atbiļdētājam V. 3/100 do№ātas daļas no sava nekustamā Ipašuma, noslēgts vienīgi ar noluku izlikt no dzīvokļa īrnieku, prasltāju A., a p c j o t tāda veidā īres likuma 31. 1111 32. p. p. noteikurnus. No Tiesu Palātas sprieduma izriet, ka vir.ia nākusi
pic slēdziena, ka atbildētājiem nav bijis nopietns noliiks pārvcst resp. iegūt ī p a ' š u m ā minētā immobila 3/100 domātās
daļas, bet ka tas ticis izdarīts ar vienīgu nolūku piešķirt atbildētājam V. tikai f o r m a l i īpašimia tiesības un immobiļa
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dalu, lai V. tādā kārtā būtu iespēja izlikt prasitaju 110 dzivokļa
uz Lik. par telpu Iri 32. p. 7. pkta pamata. Izejot no sädiem
kasācijas kartība neparbaiidāmiem koiistatējumiein, Tiesu P a lätai bija pamats atcelt atbildētaju starpā nuslēgto pirkumapardcvuma ligumu, jo Lik. par telpu iri 31. un 32. p. p. izsmeļoši uzskaitīti Irnieku izlikšanas iemesli, bet 32. p. 7. pkts domā istā īpašnieka, resp. izīretāja tiesību prasīt īrnieka izlikšanu, ja dzīvoklis vajadzīgs viya vai ģimenes personīgai lietošanai. Ja tādēļ kādai personal tikai ārēji, formāli uz noslēgtā līguma pamata tiek piešķirta šāda tiesiba, tad ar to, kā
pareizi atzinusi Tiesu Palata, tick radīts Lik. par telpu īri neparedzēts īrnieku izlikšauas jemesls, t. i. kontrahenti šādā celā cenšas apiet likumu par telpu fri, kadēl šāds viņu līgums
atzīstams par nederīgu uz L. e. I. 2()22. panta pamata. Pie
tam nav izšķirošas uozīmes, vai atbildēfāju līgtims biitu uoslēgts fiktīvi, t. i. neradot nekādas pārmaiņas kontrahentu jūridiskās attiecībās, vai simulātīvi, t. i. apslēpjpt zem nos-lēgtā
līguma ārējās formas kādu citu darījumu, piem. Ires līgumu.
Kā vienā, tā otrā gadTjumā šis līgums būtu nederī^s, kā noslēgts ar Tiesu Palātas konstatēto pretlikumīgo mērķi. Ta
del, pretēji kasācijas sūdzības iesnicdzēja domām, Tiesu P a lātai nebija vajadzības iztirzāt jar.tājumu, kāds īsti līgums
slēpjas zem atbildētāju starpā noslēgtā pirkuma-pārdevuma līguma.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 209. Ābeles pr. I. pr. Gnkovski un Vilčaku.)

Tiesu iekartas Hkumi.
174. (250.).
Uzraudzības kārtībā Senats var atcelt vai grozīt nepareizus zemāko instanču lēmumus un rīkojumus, kas zīmējas
uz viņu iekšējo iekārtu vai kārtību, lietvedību vai tieslietu
pārvaldības (administrative) daļu (Justizverwaltung). Uzraudzības kārtlbā Senats n e v а г atcelt vai grozlt p r o c e s a
kārtlbā taisītus spriedumus, lēmumus un rīkojumus (kā procesuālu darblbu), pilnīgi neatkarīgi no tä, vai tie būtu, pēc
procesa nolikuma, parsudzami procesa nolikuma paredzeta
kārtībā, vai nē. Ja viņi i r parsudzami, tad Senats, atrodot
tos par nepareiziem, tos vienkārši atceļ, vai groza procesa
nolikuma paredzeta kārtībā; uzraudzības kārtlba te vispār
nevietā. Ja viņi nav parsudzami procesa nolikuma paredze
ta kārtībā, tad Senats, uzraudzības kārtībā, atrodot tos par
nepareiziem, n e v а г tos ne atcelt, ne grozlt, bet gan tikai
var zemākai instancei aizrādīt uz pielaisto nepareizību. Izejot
no aprādītiem vispārējiem apcerējumiem par uzraudzības kārtības īsto nozīmi un ņemot vērā: 1) ka sūdzētājs Roberts B.
ticis kā liecinieks izsaukts uz Apgabaltiesas 1933. g. 24. oktöbra sēdi; 2) ka pavēste viņam nav tikusi izsniegta, jo viņš
vispār nav ticis atrasts uzdotā dzīves vietā, par ко atzīmēts
pagasta valdes priekšsēdētāja iesniegumā Apgabaltiesai; 3)
ka arl pati Apgabaltiesa, sēdes protokolā, apliecina pavēstes
neizsniegšanu В.; 4) ka tomēr Apgabaltiesa tai pašā sēdē nolēmusi B. par neierašanos sodlt ar Ls 25,—; 5) ka B. Civ.
proc. nolik. 124. p. paredzētā laikā, aizrādot uz pavēstes neizsniegšanu viņam, lūdzis atsvabināt viņu no naudas soda; (>)
ka šis B. līīgums nav ticis izlemts nākošā 1933. g. 11. decembra sēdē; 7) ka Apgabaltiesa tikai savā 1934. g. 24. feb-
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шага sēdē, uz kuru B. nav ticis izsaukts, B. lūgumu atstājusi
bcz icvērlbas, ncpicvcdot nckādus rnotīvus; 8) ka minētais
Apgabaltiesas 1934. g. 24. februāra lēmunis kasäcijas kārtībā
nav pārsūdzams; 9) ka tiesas lēmums par Iiccinieka sodīšanu
par neierašanos tiesas sēdē nczīmējas uz ticsas tiri procesualo
darbību, kas aizskārtu partu tiesības un to procestiesiskās interescs, bet vienīgi uz tiesu lietu pārvaldīšanas darbību (Jus
tizverwaltung;), kas uzraudzības kārtībā pārbaudāma; 10) ka
pie šādiem apstākļiem В. par Apgabalticsas lēmumu iesniegtā
sūdzība izspriežama uzraudzības kārtibā, Senats atrod, ka
pārsūdzētais Apgabalticsas lēmums runā pretim Civ. proc. nolik. 123., 124. р. р., kādēļ tas uzraudzlbas kārtībā atcclams, pamatojotics uz Tiesu iek. lik. 174. p. 2. pkt.
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Civīlprocesa nolikums.
1. (1.).
1) Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma
motīviem, prasību pret Tautas labklājības ministriju atraidījusi alz tā, ka, ja arī Tautas labklājības ministrs, vai Vesellbas
departamenta direktors esot aizskāruši prasltāja tieslbas, tad
tādā gadījumā ministra vai direktora rīcība bijusi jfipārsūdz ne
prasības ceļā, bet gan administrātīvā tiesāšanas kārtībā. Šāds
Tiesu Palātas uzskats ir atzīstams par pareizu, jo noliedzot
prasltāiam aptiekas koncesijas izmantošanu, Tautas labklājības ministrs rīkojas kā publiski-tiesiskās varas pārstāvis vinas
piederošo publisko tieslbu sfērā un ja prasītājs atrada, ka mi
nistrs ar savu rīcību aizskar viņa intereses, tad par attiecīgo
ministra rīkojumu vai lēmumu prasītājs varēja pārsūdzēt tikai
administrātīvā tiesāŠanas kārtībā (Lik. par adm. tiesām 1. p.
с pkts Lik. kr. 1921. g. Nr. 59).
(1934. gr. 18. maija spr. Nr. 220, Vankiņa pr. 1. pr. Tautas labkl.
min. un Liezeres draudzes padomi.)

2) Apgabaltiesa atradusi, ka pilsētas pašvaldības štāta
darbinieku prasījumi pēc algas izmaksas nav padoti civīltiesu
kompe.tencei, kādē] nākusi pie slēdziena, ka miertiesnesis pareizi izbeidzis lietu. Prasītājs savā kasācijas sūdzībā nenoliedz, ka viņš ir Rigas pilsētas pašvaldības štāta darbinieks
un saņem algii pēc attieclgas dicnesta katēgorijas, bet aizrāda
uz to, ka vinš ir bijis fiziska darba strādnieks, durvju sargs
Rātsnamā, un ka tādēļ viņa prasījumam pret atbildētāju ir
privāttiesisks raksturs. Pretēji prasītaja domām, atrašanās
štāta dienestā taisni nozīmē stātos paredzētā amata Ieoemšanu pēc attieclgas katēgorijas (sal. Rigas pilsētas doraes 1930.
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gada 15. janvārī pieucmto „Dicncsta uotcikumu" 3. un 5. р. р.),
kādeļ prasītājs bija amatpersona, kuras atticcībām pret atbildētāju piemit publiski-tiesisks raksturs. Arnatpersonas uzdevumu aploks tui izpildāmo darbu raksturs nespēlē izšķirošu
loniu pilsētas darbinieka jīiridiskā stāvokļa kvālifikācijā. Nav
izšķirošas nozīmes arī aizrādi'jumam uz 1930. g. likuma par
pilsētu pašvaldībām (Lik. kr. Nr. 183, 30. g.) 52. p. 6. pktu,
k.urā tiek deklarētas pilsētas valdes kompetences pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku pieuemšanā un atlaišanā, jo šis
notcikums neatnem spēku pilsētas domes noteikumam par
štāta diencsta amatpcrsonām. Pievesto „Notcikumu" 15.
pantā paredzētā tiesība uz dicncstam atbflstošu atalgojumu
nezaudē savu publiski-ticsisko raksturu ar to vien, ka ainats
ir noiikts, un diencsta attiecības ir pārtrauktas, jo prasījums
tomēr izriet no publiska dienesta attiecībām ar pilsētas pašvaldību, bct šāds strīdus ncpickrīt civiltiesai uz Civ. proc. nolik. 1. p. pamata (sal. Sen. СКП. spr. Nr. 470, 32. £.).
(1934. g. 17. aprlla spr. Nr. 2156, Usas pr. I. pr. RTgas pils. pašvaldību.)

3) Tiesu Palāta, pamatojoties uz iesniegtiem dokumcntiem un nopratināto liccinicku liecībām, atzinusi par pierādītu,
ka prasītājs strādājis atbildētājas būvju nodaļas sūkņu stacijā
kā mašīnists no 1926. g. janvāfā mēneša līdz 1931. g. 17. fcbruarim, t. i. praslbas sūdzībā minētā laikā, saņeindams algupēc VIIī-a katēsorijas, ar tiesībām saņemt ģimenes piemaksas
ar atvilkurniem, starp citu, pensijas kasei, pie kam alga prasītājam tika izmaksāta pēc pastāvīgo (štātu) darbinieku algu
tabelēm. Šādi konstatējurni, pretēji kasācijas sūdzības icsniedzēja aizrādījuraa'm, attaisno Tiesu Palātas slēdzienu, ka prasītājs atradies atbildētājas dicncstā kā pastāvīgs (štāta) darbinieks, un ka tādēl prasītāja virsstimdu prasība izriet не по
privāttiesiska līguma, bet gan по publiskārn pašvāldlbas die
ncsta atticcībām pret viņu; kādcl Ticsu Palāta pareizi šo prasību atzinusi par nepiekrītošu civīltiesai (sal. Sen. CKD. spr.
1926. g. Nr. 465). Kasācijas siīdzības icsnicdzcja paskaidroju.mi, kuros vii.i.š cenšas apstrīdēt Tiesu Palātas slcdzicna pareizību, nav pamatoti. .īa arī atbildētajas Iesniegtās apliecTbās prasītājs nav tieši apzīmēts par štāta darbinieku, tad to-
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mēr ar būvju nodaļas apliecibu ir konstatets, ka prasītājs visu
5 gadu laikā saņēmis algu pēc VIII-a katēgorijas, bet liecinieks V. tieši apliecinājis, ka prasītājs bijs štāta darbnieks, t. i.
ieņēmis pilsētas darbinieku katēgoriju sarakstā (štātos) paredzēto amatu. Tādēļ jāatzīst par pilnīgi pareizu Tiesu Palātas
uzskats, ka prasītājs nav bijis pagaidu (ārštāta), bet gan pastāvīgs (štāta) darbinieks, kāda uzskata pareizību apstiprina
Tiesu Palātas uzsvērtais apstāklis, ka prasītājs bijis Rigas pilsētas pašvaldības pensiju kases dalībnieks. Šīs kases statūtu
3. pants (tanī redakcijā, kura bija spēkā prasītāja dienesta laikā) neattaisno prasītāja uzskatu, ka par kases dalībnieku varēja būt arī brīva līguma darbinieki, kāda tiesība viņam piešķirta tikai ar 1932. gada pārgrozīto statūtu 3. pantu; šī panta
agrākā redakcija turpretim par kases dalībniekiem atzīst ti
kai tos darbiniekus, kuri ievesti pilsētas domes apstiprinātā
pilsētas darbinieku katēgoriju sarakstā. Tāpat Tiesu Palātas
uzskatam par labu runā tas apstāklis, ka prasītājam bija tiesība saņemt ģimenes piemaksas, kāda tiesība brīva līguma
darbiniekam nav piešķirta, pie kam, protams, nav nozīmes,
vai prasītājs šo tiesību faktiski izlietojis. Bez tam, kā pareizi aizrāda atbildētāja paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, prasītājs, ja viņš būtu brīva līguma darbinieks, nebūtu saņēmis
izdienas piemaksu 10% apmērā, kas viņam maksāta jau sākot
ar 1927. g. Jautājumam par to, vai prasītāja amats bija paredzēts budžetā, Tiesu Palāta pareizi nav piedevusi izšķirošu
nozīmi un šim uzskatam galu galā pievienojas arī kasācijas
sūdzības iesniedzējs, uzsverot, ka pilsētas budžetos tikuši uzņemti kā štāta, tā arī brīva līguma darbinieki. Šim jautājumam gan būtu nozīme no 1931. g. 16. marta pilsētu pašvaldības darbinieku dienesta lik. (L. kr. 54) 3. p. piez. viedokla,
kura tomēr uz konkrēto lietu neattiecas, jo tā prasītāja die
nesta laikā nebija spēkā. Tāpat nav piemērojami šinī lietā
1930. g. 15. janvāra pieņemtie Rīgas pilsētas pašvaldības dar
binieku dienesta noteikumu 1., 3., П., 12. §§, kuri nebija spēkā laikā, kad prasītājs iestājās atbildētājas dienestā; Tiesu
Palātai tādēļ, pretēji prasītāja aizrādījumam, šie noteikumi ne
bija jāņem vērā. Kas attiecas uz prasītājam izdoto darba
grāmatiou, tad Tiesu Palāta konkrētā gadījumā varēja atzlt,
ka tā nepierāda privāttiesiska darba līguma pastāvēšanu
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prāvnieku starpā. Tiesu Palāta šai ziņā konstatējusi, ka darba grāmatiņas (kuru izpildīšana, saskaņā ar V. liecību, pēc
1924. g. tika pārtraukta), tika atjaunotas uz pašu s t г ā d n i ek u i n i c i ā t ī v i , lai ar tām varētu pierādīt s a v u s i e n ā k u mus un caur to dabūt preces uz kredītu. Šis "konstatējums
kasācijas kārtībā nav pārbaudāms un saskaņā ar to, Tiesu
Palāta varēja atzīt, ka konkrētā gadījumā darba grāmatina
neatspogulo īstas prāvnieku attiecības.
Beidzot jāatzīst par nepamatotu prasītāja uzskats, ka tā
darbinieka alga, kurš vairs neatrodas dienestā, katrā gadījumā esot c i v ī l t i e s i s k s strīdus objekts, kāda uzskata nepareizību jau noskaidrota ar Kr. un Latv. Senāta praksi (Kr.
Sen. Apv. sap. spr. 1909. g. Nr. 38; Latv. Sen. CKD. spr.
1934. g. Nr. 2156).
(19.34. g. 14. jūn. spr. Nr. 2735, Sevišķes pr. 1. pr. Rīsas pilsētu.)

4) Tiesu Palāta ir atradusi, ka jautājumu par to, vai
kāds ceļš uzskatāms par publisku vai privātu cclu, izšķir vietējās pašvaldības un Šoseju un zemescelu valde, kādēl izbeigusi lietu kā nepiekrītošu tiesu iestāžu kompetencei. Pretēji
Tiesu Palātas domām, Lik. par zemes celiem neaizskar civīltiesiskos jautājumus celu lietosanā, bet runā vienīgi par ce
liem по administrātīvi-saimnieciskā viedokļa (sadalīšana škirās, pārskaitlšana, virziena grozīšana, atvēršana un grozīšana). Civ. proc. nolik. 1. pants arī по Lik. par zemes celiem
viedokla ir palicis negrozīts. Ja Lik. par zemes celiem arī ir
pieškīris pašvaldības un administrātīvām iestādēm tiesību atzīt celus par publiskiem, tad tomēr viņam nav tiesību izšķ.irt
strīdus par privāto ceļu lietošanu. Lietas piekritību nosaka
prasības lūguma saturs, un, kā redzams по iesniegtās prasības, prasītājs lūdz aizliegt atbildētājam lietot ceju tādēļ, ka
tas esot p r i v ā t s celš. Tādas prasības izšķiršana taisni piekrīt tiesu iestādēm uz Civ. proc. nolik. 1. panta pamata, un
Tiesu Palātai nebija pamata lietu izbeigt nepiekritības de]. Ar
to Tiesu Palāta ir pielaidusi savā spriedumā Civ. proc. nolik.
1. un 816. p. p. pārkfipumu.
(1934. g. 17. aprīla spr. Nr. 127, Velmera pr. 1. pr. Krūmiņu.)
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Pareizi Tiesu Palāta atzinusi, ka prasītājam sava prasība šai gadījumā bijusi jāvērš pret Liezeres ev.-lut. draudzi,
jo tikai pēdējā ir tā jūridiskā persona, kuras vietā un vardā
rīkojas, kā draudzes konvents, tā arī draudzes padome. Ja
Tautas labklājlbas ministrija arl neparcizi bija piešķīrusi aptickas konccsiju draudzes padomei, tad tomēr prasītājam, lai
noskaidrotu savas jūridiskās attiecības, prasība bija jāvērš
pret pašu jīīridisko personu — Liezeres ev.-lut. draudzi, ar
kuru pats prasītājs bija slēdzis līgumu par aptiekas koncesijas pārdošanu, bet ne pret šīs jūridiskās personas pārvaldes
organicm; un ja arī Liezeres draudzes padome tika apstrīdējusi prasītāja tiesības, tad viņa šai gadījumā ir rīkojusies kā
draudzes pārstāve, bet ne kā patstāvīga organizācija vai iestāde. Ja nu prasītājs savu prasību nebija vērsis pret attiecīgo personu, tad arī Tiesu Palāta ncvarēja stāties pie pra
sitaja tiesību nodibināšanas pirms nebija izklausīta tā persona
(Liezeres ev.-lut. draudze), kurai prasītājs bija atsavinājis sa
vas aptiekas koncesfju. Jau pievesto iemeslu dēļ vien Tiesu
Palāta varēja šo prasību atraidīt.
(1934. g. 18. maija spr. Nr. 220. Vankina pr. 1. pr. Tautas labklāj.
min. un Liezeres draudzes padorni.)

28. (21., 1803.).

Pēc Civ. proc. nolik. 28. (21., 1803.) panta pēc parādnieka izsludināšanas par maksfitnespējīgu tiesība prasīt un atbildēt tiesā par konkursa masai piederīgo mantu pāriet uz
k o n k u r s a v а 1 d i. Šinī lietā kasācijas sūdzību nav iesniegusi maksātnespējīgā parādnieka Ludviga K. konkursa valde
vai viraas pilnvarota persona, bet gan konkursa valdes priekS
sēdētājs, kuram bez attiecīgas pilnvaras nav tiesības prasTI
un atbildēt tiesā konkursa valdes vietā un kurš šinī lietā nav
iesniedzis tādu pilnvaru. Tadēl kasācijas sūdzība atstājama
bez caurskatīšanas (Sen. CKD. spr. 30/705).
(1934. g. 13. jūnija spr. Nr. 1288, Franča pr. 1. pr. Kristapsona kon
kursa masu.)
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36. (1806.).

Pretēji kasācijas sūdzības iesriiedzēju domām, lictas piekritību tiesai nosaka prasības saturs, bet ne atbildētāju icrunas (Kr. Sen. spried. Nr. 54, 93. g.; Nr. 88, 1907. g.; L. Scn.
spricd. Nr. 305, 26. g.) Pēc prasības raksta satura prasība
kvalificejama ka negātorijas prasība, kādēļ lieta alzistama par
piekrītošu miertiesnesim. Negātorijas praslba nav vērsta uz
prasītāja īpašuma atzīšanu, bet gan uz to, lai novērstu atbildētāja izdarīto īpašuma traucējumu. Tomēr arī ņegātorijas
prasībā prasltājam jāpierāda savas īpašuma tiesības (Erd
mann, "II. 208. lp., Dernburg, I. 465. lp., Vangerow, I. 770. lp.,
Windscheid, I., 198. §). Tādēl arī miertiesu iestādes šādā pra
siba var izšķirt jautājumu par fpašuma tiesībām, kāds jautājums viijām nepiekristu, ja tas bfitu patštāvīgas prasības
priekšmets (salīdz. Sen. spried. Nr. 227, 74. g.; Nr. 246, 80. g.;
Nr. 12, 81. g.)- Šādā prasībā miertiesu iestādes iž^ķir tikai
jautājumu par to, vai prasītājs pierādījis savas īpasuma tiesības un konstatejums, ka prasītājs tās pierādījis, nav identisks
ar īpašuma tiesību atzīšanu prasītājam (it kā sprieduma rezolūtīvā daļā) Tādēļ šis konstatejums neprcjudicē varbūtējai
vēlākai atbildētāja patstāvīgai vindikācijas prasībai pret tagadējo prasītāju. Jau tādēļ vien atkrīt aizrādijums kasācijas
sūdzībā, ka tiesa pārpratusi lietas sastāvu, un izšķīrusi jautājumu par īpašuma tiesībām, ко ticsa nebijusi kompetenta
darīt.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 1009, Oša pr. 1. pr. Krīgeru un Fišeru.)

184. (133.).
Savā ka.sācijas sūdzībā prasītāji aizrāda, ka Apgabaltiesa, atraidot prasību prct atbildētāju Annu S., piespriedusi no
prasītājiem atbildētājai Annai S. par labu Ls 100,— tiesāša-.
nās izdevumu par abām instancēm, t. i. vairāk par pusi no
viņas prasības summas, jo stridus summa esot bijusi vienīgi
Ls 170,—, par kādu summu arl esot tikusi iesniegta apcllācijas sūdziba. Pēc parciza aizrādījuma kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesas spriedums pārsūdzētā daļā atzlstams par neparei
•
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zu, jo lai кап prasības vērtība bija uzdota Ls 1190,—, bet, icvērojot to, ka atbildētāji jau pēc prasibas celšanas labpratīgi
bija atbrīvojuši dzīvokli, prasītāji bija līīguši prasību pēc izlikšanas atstāt bcz caurskatīšauas, pret ко atbildctäji nav cēluši iebildumu. īres valde prasību pēc izlikšanas arī atstajusi
bez caurskatīšanas un otrā instancē strīdus gāja vienīgi par
īres naudu Ls 170,— apmērā, kādā summā arī apellācija tika
novērtēta. Pie tādiem apstākliem, atraidot praslbu par Ls
170,— attiecībā uz Annu S., Apgabaltiesai nebija pamata iziet
no prasības vērtības, bet viņai bija jāiziet no otrās instances
strīdus summas Ls 170,—, sevišķi vēl tādēļ, ka atbildctäji ne
bija cēluši iebildumus prct apcllācijas novērtēšanu.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 811, nistii.ni pr. 1. pr. Samtkiiem.)

253. (162.).
Apgabaltiesa uz vinai iesniegto blakus sūdzību pamata
atcēla Madonas apriņķa 3. iecirkņa Miertiesas 1931. gada 14.
oktöbra lēmumu par zīmogsoda uzlikšanu Ļaudonas pagastvaldes priekšsēdētājam un darbvedim. Miertiesa ir otrā instance (Pagasttiesu lik. 29. pants), kuras lēmumus par zīmogsodu Apgabaltiesa nevar atcelt. Pēc Civ. proc. nolik. 25Л.
un 261. pantiem Apgabalticsai piekrīt apellācijas un blakus sīīdzību caurskatīšana tikai par m i e r t i e s n c š u spriedumieni
un lēmumiem. Apgabaltiesa šinī gadījumā ir pārkāpusi savaa
varas robežas, un tādēļ viņas lēmums par Miertiesas lēmuma
atcelšanu atzīstams par neesošu. Miertiesas lēmums ir pall
eis spēkā un ir izpildāms. Tā kā kasācijas sūdzība ir iesnieg
ta par šādu neesošu lēmumu, tad tā atstājama bez caurskn
tīšanas.
(1934. Й. 17. aprīļa spr. Nr. 609, Sīkstula niaut. apsardz. 1.)

275. (180.).
Prctēji kasācijas sūdzlbas iesniedzēja aizrādījumam, Ли
gabalticsas sastāvā nav vis ņēmis dalību miertiesnesis, ku
lietu pirmā instancē iztiesajis, bet gan sis micrtiesncsjs hl
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1932. g. 6. septembrī taisījis blakus lēmumu, pie kam par vina
rīcību sūdzība nav iesniegta, šādos apstākļos viņa piedalīšanās Apgabaltiesas sēdē nerunā pretim Civ. proc. nol. 275.
(180.) pantam, pēc kura tikai tas miertiesnesis nevar piedalīties lictas izticsāšanā Apgabaltiesā vai sprieduma taisīšanā,
par kura spriedumu, lēmumu vai rīcību iesniegta sīīdzība (sk. arī
Kr. Sen. CKD. spr. 1869. g. Nr. 495, 1873. g. Nr. 634 un c ) .
(1934. к. 17. maija spr. Nr. 1271, Šepko pr. 1. pr. Martinsonu.)

292. (195.).
Pēc Civ. proc. tiolik. 292. (195.) panta satura un izpratnes miertiesnesim šinī pautā paredzētos gadījumos sevi jāatstata ne tikai ио lietas eaurskatišanas pēc būtības, bet visparīgi no katras procesuālas darbibas, tā tad arī no blakus
jautājumu (picm. par prasības nodroŠināšanu) izlemšanu (Kr.
Sen. CKD. spried. 1885. g. Nr. 75).
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 943, Šlēziua 1.)

352. (250.).

Saskaņā ar Civ. proc. nol. 352. p. par pilnvarniekam doto tiesību lūgt, lai atcel likumīgā spēkā stājušos spriedumu,
pilnvarā tieši jcānorāda. Dotā gadījumā Dzelzceļu virsvaldes
pilnvamieks, iesnicdzot lūgumu par sprieduma atcelšanu uz
Civ. proc. nol. 908. (794.) p. 1. pkta pamata, t. i. lūgumu par
sprieduma jaunu caurlūkošanu, — stādījis priekšā viņam 1926.
g. 6. februārī doto Dzelzcelu galvenā direktora apliecību, ku
ra ir tikai pilnvarojums iesniegt kasācijas sūdzības, bet ne lūgumu par sprieduma atcelšanu (sal. Sen. 1890. g. — 103, spr.),
kamdēļ Senātam iesniegtais lūgums par Tiesu Palātas sprie
duma atcelšanu, pilnvaras trukuma dēl, atstajams bez caurskatīšanas.
(193*4. к. 16. maija spr. Nr. 192, akc. sab. „Iva" pr. J. pr. Latvijas

dzelzcelu virsv.)
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460. (369.).

Apgabaltieša nebija spiesta izsaukt но jauna nopratināšanai Нес. М. К., jo tā savā laikā, bfidama izaicināta kā lieciniece, no liccības došanas bija atteikusics, jo šai gadljumā nav
по svara, kura по pusēm agrāk bija uzdevusi šo liccinieci.
(1934. g. 14. jūiiija spr. Nr. 1027, Vītols pr. 1. pr. Zilgalvis.)

498. (410.).
Par pamatotu atzīstams kasācijas sūdzības icsnicdzēja
aizrādījums, ka Tiesu Palāta neparcizi atraidījusi virja līigumu
par uzdoto liecinieku nopratināšanu, ar kuriem prasītājs domājis pierādīt darba līguma noteikumus, t. i. ka, pretēji ierakstam darba grāmatinā, norunātā alga bijusi domāta tikai
kā normāla darba atlīdzība. Tiesu Palāta atzinusi, ka darba
grāmatiņai piemīt oficiāla dokumenta pierādījuma spēks, kas
nav apgāžams ar liecinieku liecībām. Šāds Tiesu Palātas slēdziens — kā pareizi aizrāda kasācijas sūdzības iesniedzējs —
runā pretim Civ. proc. nol. 498. (410.) pantam, pēc kura dar
ba grāmatina nav pieskaitāma dokumentieni, kufi ncbūlu atspēkojami ar liecinieku lieclbām, jo zināma dokumenta obligātoriska vešana nepārvērš to par publisku, neatspēkojamu
dokumentu (piem. tirdzn. grāmatas, preču zīmes). Neattaisno
Tiesu Palātas slēdzienu arī viņas citētie Sen. CKD. spr. 1604/
33, 1099/28, 342/28, kuros Tiesu Palātas aizstcāvētais uzskats
nemaz nav izteikts. Qan Senats spr. 342, 28. g. aizrādījis, ka
Tiesu Palāta jautājumu par strādnieka virsstundu atalgojuma
noteikumicm varcja noskaidrot, piedodot izšķifOŠo nozīmi nevis n о p r a t i n ā t о liecinieku liccibām, bet gan ierakstījumam darba grāmatiņā, bet no šī spricduma neizriet, ka Tiesu
Palālai bīītu tieslba, nenopratinot uzdotos lieciniekus ни neapsvcrot viņu liecību nozīmi un pierādījuma spēku, izšķirt strīdus jautājumu vienlgi uz darba grāmatiņas datu pamata.
(1934. g. 14. jīin. spr. Nr. 2332, Malkova pr. 1. pr. paju sab. „Vesellba".)
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568. (480.).
Tiesu Palāta konstatējusi, ka prasītāja pilnvarnieki Liepājas Apgabaltiesas 1924. g. 28. augusta sēdē atzinuši, ka mantoj'ums atradics Minnas B. faktiska valdīšanā. Tas apstāklis,
ka prasītāja pilnvarnieki šo apstākli nav tieši atzinuši, bet tikai paskaidrojuši, ka viņi to neapstrīd, lietas stāvokli negroza, jo atzīšanās var izpaustics arī pretējās puscs apgalvojumu
neapstrīdēšānā (sk. BacKOBCKin, Учебнпкъ гражд. проц.
Ip. 337.—338.; sal. arī Sen. CKD. spr. 1923. g. Nr. 280). Та
tad, uz šī prasītāja pilnvarnieka paskaidrojuma pamata Tiesu
Palātai bija pietiekošs iemesls uzskatit par atzitu no prasītāja
puses Minnas B. faktisko valdlšanu par mantojumu. Pie tarn,
prefēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizradījninain, protokolā
gan teikts, par kādā laikā notikušu faktisku valdīšanu ir bijusi
runa, jo prasītāja pilnvarnieki paskaidrojuši, ka „pēc Pētera
F. nāves mājas atrodas Minnas В. valdīšanā līdz šim laikam".
Ņemot vērā pievestā apstākja atzīšanu 00 prasītāja puses,
Tiesu Palātai nebija jārēķinās ar vēlākicm prasītāja paskaidrojumiem, kuri nesaskan ar prasītāja atzīto faktu (Civ. proc.
nol. 568. (480.) р.), un tādēl Tiesu Palāta aii nebija spiesta ievērot prasītāja IīīKrumu par apliecības izdošanu, ar kuras palīdzību prasītājs domājis pastiprinfit šos paskaidrojumus. Pilnīgi'nepamatoti prasītājs atsaucas uz Kr. Sen. CKD. spr. 1880. jr.
Nr. 33, pēc kura prāvniekam it kā csot tiesība apstrīdēt faktu,
kuru atzinis bijušais pilnvarnieks; īstenībā Kr. Senats šinī
spriedumā tikai paskaidrojis, ka pilnvardevējs var apstrīdēt
viņas pilnvarnieka atzinumu, kas taisīts laikā, kad pilnvara bi
ja zaudējusi spēku, par kādu gadījumti konkrētā lietā nav runas. Nepareizi arī prasītājs atrod, it kā Minnas В. faktiskās
valdīšanas atzīšana nebūtu uzskatāma par fakta atzīšanu, bet
gan tikai par Minnas В. attiecības pret „S." māju kvālifikāciju. Šai ziņā atbildētāja B. savā atbildē uz kasācijas sūdzību
pareizi aizrāda, ka šinī gadījumā neiet runa par L. с 1. 623.
pantā minēto valdīšanu, kcā t i e s ī b ā m a t b i l s t o š u fak
tisku varu, bet gan par L. с 1. 2627., 2631. pantos paredzēto
faktisko valdīšanu, zem kuras saprotams tas tīri faktiskais stāvoklis, kad pic mantojuma aicinātā persona, kura lldz mantojiuna atstājeja nāvei dzīvojusi ar viņu kopā vienā kopīgā saim-
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nieclbā un palika turpat tai pašā saiinnieclbā arī pēc mantojuma devēja nāvcs.
(1934.. к. 25. .ianv. / 23. fcbr. / 23. marta spr. Nr. 11, r-'raiicmat.ia

pr. 1. pr. Francmani uii c.)
569. (481.).
Prasītājas pilnvarnieka lūgumu" nopratināt apellācijas
sūdzlbā uzdotos lieciniekus, ar kuriem viņš gribēja atspēkot
prasītājas ārpus tiesas izdarīto atzīšanos, Tiesu Palāta neievēroja. Civ. proc. nolik. 569. (481.) pants nav attiecinams uz
ärpus tiesas izdarīto atzīšanos (Isačenko, „Граждански^ процессъ ", II sēj., 651. 1р.) un tādēļ prasītājai bija tiesības atspēkot šādu atzīšanos. Tiesu Palāta, nenopratinot prasītājas šim
nolūkam uzdotos lieciniekus, ņēma prasītājai iespēju pierādīt
praslbu un pārkāpa Civ. proc. nolik. 454. (366.) pantu.
(1934'. g. 17. maija spr. Nr. 254, Jēpe pr. 1. pr. Medni.)

728. (635.).
Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā, nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, ka parādnieks
nav pelnījis noteiktu algu mēnesī, bet nozīme ir tikai tam, cik
lielu parādnieka algu bija uzdevis atbildētājs savā atsauksmē
tiesu izpildltājam. Ja parādnieks pelnīja mazāku algu kā savā laikä bija uzdevis atbildētājs, tad viņa pienākums bija ziņot par to tiesu izpildītājam un kamēr par to netika ziņots,
tikmēr prasītājai ir jārēķinās vienīgi ar to, ka deklarējis pats
atbildētājs . . . Kas attiecas uz tiešā parādnieka maksātnespēju, tad šai gadījumā, kā to jau paskaidrojis Senats (Sen. CKD.
spr. 32/693), nav ncpieciešams, lai tiesais parādnieks būtu formāli atzīts par maksātnespējīgu parādnieku, bet pietiek, ja
tiesa konstatē, ka parādnieks ncvar segt to piedzinuniu, par
kuru bija uzlikts arests. Šai gadījumā Apgabaltiesa tadu parādnieka faktisko maksātnespeju arī konstatējusi, un šāds tie
sas konstatejums atticcas uz lietas faktisko pusi, kas nav parbaudāms kasācijas knrtībā.
(1У34. £. 16. maija spr. Nr. 1019, Alksnitis pr. I. pr. Grūbi.)
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7 6 3 . (663.).

Tiesu Palāta, atžīstot mir. Jārja T. mantiniekiem tiesību
icstāties lietā kā trešām personām, un i.icmot vērā trešo persoim ccltās ierunas par prasības noilgumu nn par Iīguma nesaistīgimra uz 1920. g. 18. marta likuma 4. panta pamata, uz
viņas pievestu datu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem ir nākusi pie slēdziena, ka prasība par partu līguma
ietērpšanu korroborācijai derīgā formā un par tā korroborēšanu, ir atraidāma kā nepamatota. Pretēji kasācijas sīidzības
iesniedzēja domām, prasības atzīšana nemaz neuzlick tiesai
par pieņākumu prasību apmierināt, ja lietā iestājas trešā persona, kura cēlusi noteiktas icrunas pret konkrēto prasību un
ja tiesa šādas ierunas atrod par pamatotām. Tādēl, kaut arī
mantojuma masas aizģādņiņi bija ticsība atzīt prct mantojuma
masu celto prasību arī neatkarīgi no bārii.nt ticsas piekriŠanas
(sal. Sen. CKD. spried. Nr. 152, 31. g.)> tomēr šāda atzīšana
varēja neizrādīt sekas, ja mantiuieki kā trešās personas cēla
dibinātas ierunas prct prasību, nn tiesa tās atrada par pamatotām (Sen. CKD. spr. 26/217). Oan prasītājs aizrāda, ka mantinieki lietā vispār nevarēja iestāties kā trešās personas, un,
tā tad, vispār nevarēja tikt pie mantojuma masas aizgādņa izdarītās atzīšanas scku likvidēšanas ar iebildumiem pret atzīto
prasību, bet jautājums par mantinieku pielaišanu mantojuma
masas lietā par trešām personām ir pozitīvi izškirts ar tiesu
praksi (bij. Kr. Sen. spried. Nr. 111, 93. g., Nr. 79, 1912. g.,
arī Sen. CKD. spried. 26/217), un Tiesu Palātas lēmums par
trešo personu pielaišanu lietā nesatur Civ. proc. nolik. 763.
(663.) p. pārkāpumu.
(1934. g. 17. apr. spr. Nr. 144. Oodkalna pr. 1. pr. mir. Freibersa
mant. masu.)

790. (689.).
Nav nozīmcs tam apstāklim, ka Tiesu Palāla §īs lictas
tiesāšanu izbeidza Civ. pr. uolik. 790. p. kārtībā tai laika, kad
i;ui bija iesniegts no kasācijas sūdzlbas iesniedzējiem lūg-ums
par lietas turpināšanu, jo triju gadu termiņš jau bija notecējis
pirms šī lūguma iesniegšanas. Šis terminš, kas parcdzēts Civ.
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pr. nolik. 790. р., pēc sava rakstura ir prekluzīvs termiņš, kādēļ jau ar triju gadu notecejuma no lēmuma par lietas gaitas
apturēšanu iestājas lietas iztiesāšanas izbeigšana neatkarīgi
по tiesas attiecīga Iēmuma taislšanas laika (sal. Kr. Sen. CKD.
spr. 1911/64). Tamdēl pie konkrētiem lietas apstākliem Tiesu
Palāta rīkojusies pilnīgi pareizi, izbeidzot šīs lietas iztiesāšanu uz Civ. proc. nolik. 790. p. pamata.
(1933. g. 23. marta spr. Nr. 693, Strausa un с 1. pr. Strausu un
Zemk. min.)

809. (7061.).
Atrodot, ka lietpratēji nenoteica, kāda dala по nelaimes
gadījuma sekām ir katrā prāvnieka vainas rezultāts, Tiesu
Palāta uz Civ. proc. nolik. 809. (7061.) panta pamata to noteica pēc sava ieskata, uzliekot atbildētājam atbildību par 30%
по prasītāja zaudētām darba spējām un prasītājam pašam
10%. Tiesu Palāta nepareizi piemēroja Civ. proc. nolik. 809.
(7061.) pantu jautājumā par partu vainas apmēru, jo šis jautājums attiecas uz prasības pamatu un tādēļ nav izšķirams pēc
tiesas ieskata uz šī panta pamata.
(1934. g. 22. marta spr. Nr. 112, Baiidenieka pr. 1. pr. Krūminu.)

851. (740.).
Kas attiecas uz faktiskiem izdevumiem, kādus atbildētājs
cietis по pirmās instances iepriekšēji izpildītā un vēlāk atceltā sprieduma, tad atbildētājs pie lietas iztiesāšanas otrā instancē nebija izteicis lūgumu par sprieduma izpildīšanas atgriesanu, bet, bez tāda lūguma, tiesai nebija pienākuma piespriest atbildētājam atpakaļ pēc pirmās instances sprieduma
piedzītās summas (sal. Kr. Sen. spr. Nr. 1413, 70. g.; Nr. 355,
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 945, Dzirkals pr. 1. pr. Melkerin.)
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993. (868.).
Prasītāja līīdz piespriest по atbildētājiem Ls 32.842,27
pēc obligācijām. Apgabaltiesas 1929. g. 22. marta sēdē prasītāja lūgusi „prasību atstāt bez caurskatīšanas, paturot tiesību par ingrosētiem aizdevumiem celt praslbu". Atbildētāji,
neceļot sevišķi iebildumu pret prasības atstāšanu bez caurskatīšanas, lūguši uzlikt prasītājai, par labu atbildētājam Jonatānam В., tiesas un lietas vcšanas izdevumus. Apgabaltiesa ar savu tā paša datuma 1 ē m u m u (ne spriedumu) nolēmusi: atstāt šo lietu bez caurskatīšanas un piedzīt по prasltājas atbildētājam Klodam T. un Jonatānam B. Ls 2,80 ticsas
un Ls 272,19 lietas vešanas izdevumus. Par šo 1 ē m u m u atbildētāji Jonatāns B. un Klods T. iesnieguši blakus sfidzību,
kurā lūdz piespriest viņiem tiesas izdevumus pēc takses (Tie
su iek. lik. 4. pielik. 1. pkts). Bejz tā, prasītāja savukārt iesniegusi apellācijas siīdzību, kurā apstrīd Apgabaltiesas sprie
dumu tai daļā, kurā lietas vešanas izdevumi piespricsti pāri
par Ls 132,75. Tiesu Palata par katru по šādām 2 sūdzlbām
ievadījusi 2 atsevišķas lietas (aktis) un katru lietu izspriedusi
atsevišķi. Atbildētāju blakus sūdzības lietā prasītāja 1929. g.
4. jTilija sēdē paskaidrojusi, ka pārsūdzēšot Apgabaltiesas lēmumu, kura pārsūdzēšanas termiņš viņai vēl neesot notecējis,
jo viņa lēmuma norakstu vēl neesot saņēmusi. Tiesu Palāta
gan pieprasijusi Apgabaltiesas akti un to arl saņēmusi, bet
tomēr, nenogaidot prasītājas apellācijas sūdzības (kura Apgabaltiesā bija sanemta jau 1929. g. 2. oktobrī) ienākšanu, atrodot atbildētāju blakus sūdzību par apmierināmu, ar savu 1929.
g. 16. o k t ö b r a l e m u m u pārgrozījusi Apgabaltiesas lēmumu im piespriedusi, bez jau piespriestiem Ls 272,19, vēl Ls
789,91 lietas vešanas izdevumus, t. i. pilnā mērā, minētiem 2
atbildētājiem par labu. Pēc tā, Tiesu Palāta ar savu 1930. g.
26. marta spriedumu prasītājas apellācijas sūdzību atstājusi
bez ievērības.
Pie aprādītiem lietas apstākliem Senats atrod par iespējamu abas Tiesu Palātas lietas un lldz ar to arī abas kasācijas sīīdzības izspriest кора. Ja prasītāja lūdz praslbu atstāt bez caurskatīšanas (ne uz visiem laikiem), tad nav izslēgta iespēja praslbu celt по jauna. Tftpēc atbildētājiem sa-
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vukārt tiesība lügt lietu tomēr izspriest pēc būtības. Tā tad
tiesa var apmierināt prasītājas lūgumu par praslbas atstāšanu bez caurskatīšanas tikai tad, ja atbildētāji tiesi vai klusu
ciešot tarn piekritīs. Šāda piekrišana tomēr nav prezurnējama, ja atbildētājs, nerēķinoties ar prasītāja lūgumu (lietu atstāt bez caurskatīšanas vai izbeigt), no savas puses pastāv uz
lietas izspriešanu pēc būtības. Bet šāda piekrišana gan n a v
izslēKrta, kad atbildētājs, sakarā ar prasītāja lūgumu prasību
atstāt bez caurskatīšanas vai izbeigt, tikai lūdz uzlikt prasītājam lietas un tiesas vešanas izdevumus. Taisni šāds atbildētāja lūgums nav apmierināms, jo, ja lieta uz paša prasītāja
lūguma netika caurskatīta pēc būtības un, tā tad, būtu kurā
katrā laikā atjaunojama uz prasītāja rezervētā lūguma, tad
atbildētājs palicis joprojām atbildīgs: te notikusi nevis absolutio ab actione, bet vienīgi (pagaidu) absolutio ab instantia.
Tä tad, atbildētājs, kas tieši vai klusu ciešot pielaiž prasības
atstāšanu bez caurskatīšanas, vai izbeigšanu, uz prasītāja lūgumu, ar to atteicas no tiesas izdevumiem tai pašā lietā. Turpretim, ja atbildētājs pastāv uz lietas izspriešanu pēc būtības,
atbildētājs varētu prasīt, lai virjam piespriestu visus tiesas iz
devumus pēc takses, t. i. pēc Tiesu iek. lik. 321. p. 4. pielik.
1. p. (Isačenko, гражд. процесс 1930. g. IV sēj., pie 868.—869.
р. р., IV, 756. lp.; Sen. civ. kas. dep. spr. kr. 22/9), iznemot
— saprotams — gadījumus, kad lieta izbeigta sakarā ar a t b i l d ē t ā j a n o r a i d ī j u m u . Tāpēc Apgabaltiesai, atstājot
prasību tikai bez caurskatīšanas uz pašas p r a s ī t ā j a s lūgumu, nebija — tagadējos lietas apstāklos — likumīga pamata
picspriest no prasītājas atbildētājiem par labu tiesas izdevu
mus it kā pēc takses 9. p. Vēl mazāk Tiesu Palātai bija likumīgs pamats tādus piespriest pat pēc takses 1. р.
(1934. g. 22. marta spr. Nr. 50, Finanču min. pr. 1. pr. Tebbitu un
Bellu.)

1003. (880.).
Rigas Apgabaltiesas III Civīlnodaļa atstājusi bez caurskatīšanas E.-M. Z. lūgumu par mazturības tiesību pieškiršanu
prasības lietas vešanai pret J. B. un A. V. P a r šo lēmuiiiu
iesniegto blakus sūdzību Tiesu Palāta atstājusi bez ievērības,

—

507

Civīlprocesa noDkums.

atrodot, ka lictas pēc piekritības starp atsevišķām nodaļām
sadalot Apgäbaltiesa, vadoties по lietderības, ka saskauā ar
šādn sadalīšanu III Civīlnodalai pickrītot apsardzības lietas,
bet prasības lietas I Civīlnodalai, un ka tādēļ lūdzējai ncbijis
pamats griezties ar lugumu par mažturības tiesībām pie III
nodaļas, jo pati lieta būšot jāved I Civīlnodaļā. Šāds motīvējums tomēr nedeva Tiesu Palātai pamatu atstāt blakus sūdzību bez ievērības, jo ja Apgäbaltiesa pastāv Tiesu Palatas
konstatēta i e к š ē j a kārtība, pēc kuras Iūgurai par mazturību tiesību piešķiršanu vienmēr būtu izšķirami I Civīlnodaļā,
tad Apgäbaltiesa tomēr nevarēja III Civīlnodaļā iesniegto lūgumu atstāt bez caurskatīšanas, bet viņai šis hlgums bija jānodod pēc piederības I Civīlnodaļai. Tiesu Palāta tālāk atrod, ka arī p ē с b ū t ī b a s jautājumu par mazturību piešķiršanu labāki varot izšķirt tā nodala, kurai tickot iesniegta prasība, jo parasti pie prasības sīīdzības tiekot klāt piclikti dažādi dokumenti — picrādījumi, 110 kuriem arī varot spriest
par sūdzētāja mantas stāvokli. Ja Tiesu Palāta ar to domājusi izteikt, ka lūgumi par mazturlbas ticsību pieškiršanu iesniedzami tikai kopā ar pasu prasības sūdzību, bet nevis atsevišķi, pirms šīs sūdzības icsnieffšanas, tad arī šāds uzskats
atzīstams par nepareizu, jo no Civ. proc. nolik. 1003. (880.)
sek. p. p. tamlīdzgs ierobežojums nebūt neizriet.
Senats atrod, ka Tiesu Palāta pielaidusi motīvēšanas nepareizību un ar to Civ. proc. nolik. 816. (711.) p. pārkāpumu,
kādēļ virjas lēmums nav atstājams spēkā.
(1934. g. 14. jūnija spr. Nr. 2751. Zalcmanis 1.)

1014. (891.).
Tiesu Palāta konstatējusi, ka prasītājam no sākuma piešķirtās mazturības tiesības vēlāk ttkušas atceltas, ievērojot
prasītāja loreizējos materiālos apstākļus, un ka attiecīgais tiesas lēmuins par to bijis palicis spēkā. Tādēl Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka prasītājam по jauna varētu piešķirt mazturības tiesības vienīgi uz tāda materiāla pamata, kas zlmējas
uz prasītāja ta.q;adējicm materiāliem apstākļiem. Konstatējot
tālāk, ka prasītājam pieder gandrīz tūdas pašas vērtības un
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vinam ir tādi paši ienākuma avoti, kādi bijuši konstatēti jau
attiecībā uz to laiku, kad prasītājam atņēma mazturlbas tieslbas un pat vēl lielāki, jo par Ls 2000,— lielo paju naudu torciz ncticis minēts. — Tiesu Palāta blakus sūdzību atstājusi
bez icvēiibas. Pretēji kasācijas sūdzlbas aizrādījumam, šāda
Tiesu Palātas rīcība pilnīgi saskan ar Civ. proc. nol. 1014.
(891.) pantu, pēc kura tiesa blakus lēmumus var atcelt un
grozīt tikai tad, kad p ā r g r o z ī j u š i e s lietas apstākli, kādu šī panta piemērošanas priekšnotcikuma esamlbu Tiesu Palāta taisni noliegusi. Tāpēc atkrīt un vispārīgi Scnātā nav
apspriežami kasācijas sūdzlbas iesniedzēja paskaidrojumi, kul'os viņš cenšas pierādlt savu mazturību, atsaucoties uz tiem
pašiem apstākļiem, kurus Tiesu Palāta jau ņēmusi vērā pie
pirmā lēmuma taisīšanas par mazturības tiesību nepiešķiršanu
prasītājam. Uz šo pašu datu pamata Tiesu Palāta nevarēja,
saskaņā ar Civ. proc. nol. 1014. (891.) pantu, atcelt savu pirmo lēmumu, bet prasltājam, kā jau teikts, bija jāpierāda, ka
prasītāja rnateriālie apstākli bija g г о z ī j u š i e s> salīdziuot
" ar tiem, kuyi pastāvēja pirmā Tiesu Palātas lēmuma taisīsanas laikā.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 1933, Zumenta pr. 1. pr. Bišofu un Vēveri.)

1021. (895.).
'I'as apstāklis, ka prasltāja ir cēlusi jau agrāk alimentu
prasibas pret atbildētāju, nevar būt pats par sevi par iemeslu
tagadējās prasības atraidīšanai, jo, pretēji atbildētāja maldīgam uzskatam, Civ. proc. lik. 893. un 895. p. p. nebūt neaizlicdz celt vairākas alimentu prasibas pret vienu un to pašu
pcrsonu, ja tās attiecas uz dažādiem laikmetiem im, tā tad,
satur d a ž ā d u s prasības priekšmetus.
(1930. s. 12. maija spr. Nr. 816, Kloks pr. 1. pr. Freiju.)

1034. (908.).
Saskaņā ar Civ. proc. nol. 1034. (908.) pantu tiesas sēde
atļauts sniegt tikai tādus pierādījumus, kas bijuši iesniegti,
vai uz kufiem puses atsaukušās pa noskaidrošanas laiku; pu-
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sēm nav ticsības lūgt, lai sēdi atlick jaunu pierādījumu icsniegšanai. Konkrētā lietā atbildetāji pa noskaidrošanas laiku
(pirmā instancē) nekādus picrādījumus nav iesnieguši un uz
tādiem nav atsaukušies, jo, pēc Tiesu Palātas konstatējuma,
vini pa lietas iztiesāšanas laiku pirmā instancē vispārīgi tiesā
nav ieradušies. Tādēl Tiesu Palāta rīkojusies pilmgi saskauā
ar Civ. proc. nol. 1034. р., neievērojot atbildētaju blakus 10gumus (par ekspertīzes izdarīšanu un liecinieku nopratiņāšanu), kādus lūgumus atbildētāji izteikuši tikai otrā instancē (sk.
arī Kr. Sen. CKD. spr. 1877. g. Nr. 77).
(1934. g, 17. maija spr. Nr. 191, Kerbela un с pr. I. pr. Sviki пи с.)

1288. (1147.).
Pareizi aizrāda kasācijas sūdzļbas iesniedzējs, ka pazioojumā par izsoli, kas iespiests „Valdības Vcstncsī", nav bijusi pilnīgi atžīmēta pārdddama иск. īpašuma atrašanās vieta, jo nav ticis aizrādīts, ka ipašums atrodas Rīgā. Ja arī
Civ. pr. nolik. 1288. p. 3. pktā (1932. g. redakcijā) nav tieši
aizrādīts, cik tuvi atzīmējama pazii.iojumā īpašuma atrašanās
victa, tad tomēr, ievērojot Civ. pr. nolik. 1249. p. 2. pkta
(1932. g. redakc.) noteikumus, ka zem īpašuma atrašanās vietas, ja tas ātrodas pilsētā, jāsaprot: a) pilsētas un ielas nosaukums un b) nek. Tpašuma numurs, arī šai gadījumā paziņojumā par izsoli „Vald. Vēstnesī" tiesu izpildītājam bija jāaizrāda, ka īpašums atrodas Rīgā. Nepareizs ir Tiesu Palātas
uzskats, ka pilsētas nosaukuma neatzīmēšanai neesot nekādas nozīmes, jo katrs varējis pie tiesu izpildītāja ievākt ziņas
par to, kādā pilsētā pārdodamais Tpašums atradies, tamdēļ, ka
visus tos datus, kas jāievieto paziņojumā par izsoli pēc Civ.
pr. nolik. 1288. р., var ievcākt pie tiesu izpildītāja, kādcl nostājoties uz Tiesu Palātas viedokla vispār atkristu vajadzība
ievictot paziņojumā tos datus. kas paredzēti Civ. pr. nolik.
1288. р., bet tas runātu tieši pretim šī panta burtiskam saturam. Ar to Tiesu Palāta savā lēmumā ir pielaidusi motīvēšanas ncpareizību un pārkapusi Civ. pr. nolik. 816. р. un arī
ncpareizi iztulkojusi 1288. p. 3. pktu (1932. g. redakc). Tāpat ir pareizs arī tas kasäcijas sfidzības iesniedzēja aizrādī-
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jums, ka paziņojumā par izsoli bija jāaizrāda, ka uz 24. novembri ir nolikta otra isole, jo šis aizrādījums ir по svara tai
ziņā, ka otrā izsolē solīsana var sākties по summas zem novērtējuma (Civ. pr. nolik. 1326. p. 1932. g. r e d a k c ) .
Šādam uzskatam principā piekrīt gan arī Tiesu Palāta,
bet atrod, ka šis trūkurns esot novērsts ar sludinäjuma izlabojuinu kas ievietots „Vald. Vēstnesī" по 1932. g. 28. septembra.
Bet šis pēdejais Tiesu Palātas uzskats nav atzīstams par
pareizu, jo Civilprocesa nolikums nemaz neparedz kaut kfidu
sludinäjuma izlabojumu, kādēl arī šai gadījumā izlabojumam
vispāri nav nekādas nozīmes. Varētu gan būt runa par jauna pilnīga paziņojuma izsludināšanu, bet tādā gadījumā arl bi
ja jāievēro Civ. pr. nolik. 1285. p. paredzētais termiņš (sal.
Sen. CKD. spr. 33/2586). Ar to Tiesu Palāta savā lēmumā
tāpat ir pielaidusi motīvēšanas nepareizību un pārkāpusi Civ.
pr. nolik. 816. p.
Ja nu par šādiem paziņojumā par nek. īpašuma pārdošanu trūkumiem bija iesniegta sūdzība Civ. pr. nolik. 1341. p.
(1932. g. red.) paredzētā laikā un trūkumiem bija augšā aprādītā nozīme, tad arī Apgabaltiesai vajadzēja izsoles noturēšanu atlikt un uzdot tiesu izpildītājam izdarīt jaunu sludinājumu, bet ncbija pielaižama izsoles noturēšana un pēc tam pat
viņas apstiprināšana. Pie tādiem apstākliem arī atkrīt Tiesii
Palātas gala slēdziens, ka notikušā izsole apstiprināma, jo šādu savu slēdzienu Tiesu Palāta pamato vienīgi uz to nepareizu uzskatu, ka pie izsoles izsludināšanas pielaistām klfidām
nav nozīmes.
(1934. g, 19. apr. / 16. maiia / 1Э. jūn. spr. Nr. 1893. Gaila mant.
masas 1.)

1324. (1180.).
P ē c 1928. g. 6. jūnija likuma par nekustamas mantas atsavināšanu (Lik. kr. 129) 28.*) р., pie nekustamas mantas pārdosanas izsolē 5., 6. р. р. paredzētās ziņas ievāc tiesu izpildltājs. 28. p. tomēr neparedz tiešas sekas vai sankciju par šī
*)

ŠI likuma A dala atcelta ar 1934. g. 23. raarta lik. (L. kr. 81.).
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noteikuma neizpildīšauu. Ziyas, kas paredzctas 5. p. (par kādam vien varētu bfit runas šai gadījūrriā) redzamas no zemes
grāmatu lietas par immöbili, kur taisni atrodas tās pašas zi
nas, kādas prasa 5. р. Ja parādnieks ieyuldljis kapitālus pārdodamā immöbili (5. р. picz.), tad taisni по parādnicka bīltu
atkarājies šādas zinas sniegt tiesu izpildītajam, jo šis pēdējais
ziņas par ieguldīto kapitālu būtu varējis sadabūt taisni tikai
по paša parādnieka. Tāpēc vien jau tas fakts, ka tiesu izpildītājs nav по sevis ievācis minētās ziaas, nevar pats par
sevi noderēt par pietiekošu pamatu pašu izsoli atcelt uz Civ.
proc. nolik. 1324. p. pamata. Šai ziņā Tiesu Palāta pareizi
atsaucas uz Sen. CKD. spried. 32/2121. Bez tā, Tiesu P a lāta, atsaucotics uz šls lictas apstākļiern, saskaņā ar Apgabaltiesas nodibinātiem daticm par priekšrocību baudošiem
prasījumiern, pareizi aizrāda, ka katrā zinā immöbilis ticis
pārdots izsolē par Ls 370.000,—, t. i. par suiiimu, kura augstāka par prickšrocTbu bandošo prasījumu kopsummu. Šai ziņā
Apgabaltiesa pareizi pic priekšrocību baudošicm prasījumiem
pieskaita tikai Latvijas hipotēku bankas prasījumu
Ls
114.786,78, bet ne visas pārejās hipotēkas, kuras tiesu izpildītājs minejis izsoles lapā. Pretēji sūdzētāja domām, Latvivijas hipotēku banka kā p i r m a i s un v i e n ī g a i s hipotēkārs piedziņu vērsusi uz immöbili, im, kaut arl bija lūgusi piedziņu apturēt (turp. 24. lp.), tomēr ar savu 1932. g. 31. maija
iesniegumu (turp. 51. lp.) I ū g u s i a t j a u n o t p a r ā d a p i e d z i i,i u, ka uz to savā pirmā sūdzībā noteikti aizrādījis pats
sīīdzētājs. Tāpēc Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats iziet
taisni по to prasījumu kopsummas, kas bauda priekšrocību
pret Latvijas hipotēku bankas prasījumu, pieskaitot tam šīs
pašas bankas prasījumu, bez kādas bankas neviens по pārējie hipotēkariem piedziņas uz immöbili nav vērsis (sk. arī Sen.
CKD. spricd. 34/2085). Tādēl Tiesu Palāta varēja, pievienojoties Apgabalticsas lēmuma motīviem, atzīt, ka nav nozīrnes
lietā, ka tiesu izpildītājs summu, по kuras jāsākas izsolei, по
teicis par Ls 24,25 mazāk (proti по summas Ls 151.693,78)
par priekšrocības baudošo prasījumu kopsummu (Ls 151.718,03),
j'o immöbilis katrā ziņā ticis pārdots par Ls 370.000,—, t. i.
par sumniii, kura augstāka par priekšrocības baudošo prasījmnu kopsummu, ieskaitot tai arī Apj^abalticsas aprēķniāto
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pieauga nodokli Ls 897,50. Saskaņā ar Civ. proc. nolik. 1324.
p. 4. pkt., izsole atcelama tikai tad, ja immöbilis p ā r d o t s
zem to prasījumu kopsummas kas, apmierinājuma kārtībā, bauda priekšrocību pret visām uz immöbili vērstām piedziņām.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta
nav pārkāpusi siīdzētāja pievestos likumus, kādēļ viņa kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. g. 16. rnaija spr. Nr. 2262, Spruksta 1.)

1342. (1888.).
Tiesu Palāta sūdzētājas blakus sūdzību atstājusi bez
caurskatīšanas, atsaucoties uz Civ. proc. nolik. 1342. р., t. i.
it kā nokavētu. Pretēji Tiesu Palātas domām, 1342. p. un
tai paredzētais 7 dienu laiks kā pēc panta satura tā arī pēc
sistēmas, zīraējās vienīgi uz sūdzībām, kas iesniegtas Apgabaltiesai par izsoles nepareizu noturēšanu. Turpretim, 1342.
p. nerriaz neaizskar vai neizšķir jautājumu par to, kādā laikā
jāiesniedz blakus sūdzības par Apgabaltiesas lemumiem, ar
kuriem Apgabaltiesa savukārt atstājusi bez ievērības sūdzību
par izsoles nepareizu noturēšanu. Šai pēdējā jautājumā jārīkojas pēc vispārējiem noteikumiem par blakus sūdzību iesniegšanas termiņu par Apgabaltiesas lemumiem, un proti pēc
Civ. proc. nolik. 898. р., kas paredz 2 nedēlu laikā по Apga
baltiesas lēmuma pasludināšanas dienas un kas ar 1931. g. 3.
jūlija likumu (Lik. kr. 137) palicis negrozīts. 1342. р., kas
saīsinājis parasto, blakus sūdzības termiņu, uzskatāms par izrjēmuma noteikumu un tāpēc nav iztulkojams paplašināti.
(1934. g. 13. jun. spr. Nr. 2627, Rodzevičs 1.)

1399. (1284.).
Prasītāja tirdzniecības un rūpniecības akc. sab. „Ķiegelis" cēlusi pret satiksmes ministriju R i g a s
tēlefona
k a n t o r a p e r s o n ā prasības sūdzību par по vinas pirktiem, bet nesamaksātiem materiāliem Ls 391,— apmērā. Atbildetājs savā paskaidrojumā lūdzis šo prasības lietu izbeigt
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aiz tā icmesla, ka Rīgas tēlefona kantorim nccsot parta spējas, ncesot tiesības prasīt im atbildēt tiesa, jo viuš esot vietcja ieslādc, kas padota Pasta im tēlegrafa dcpartamcntam kā
ccntrālain organarn (Lik. kr. 1927. g. 159).
Micrtiesnesis apmierinājis prasības südzlbu ни Apgabalticsa, apstiprinot mierticsneša spriedumu, aizrādījusi, ka atbildētāja formālā ieruna, ka viņam nav parta spcjas, atstājama bcz ievērības, jo Rigas tēlefona kantoris uzskatams par
vietējo fiska iestādi, kura saskaņā ar Civ. proc. nolik. 1284. p.
ir lēģitimeta aizstāvēt tiesā valsts intereses. Šāds Apgabaltiesas uzskats atzīstams par maldlgu. Kā pareizi aizräda atbildētājs savā kasācijas sūdzībā, im kā tas izriet no burtiska
Civ. proc. nolik. 1399. (1284.) p. teksta, fiska vārdā prasības
cel im uz tām atbild attiecīgās centrālās iestādes, vai a n vietējās iestādes, j a t ā s i r p,a t s t ä v I g a s s a i m n i с с i s k a s v i e n ī b a s im ja strfda Objekts atrodas viņu valdīšanā
vai lietošanfi, vai ja tas patstāvīgi noslēgušas strīda līgumu.
Dotā gadījumā, kā uz to aizriidījis jau sava pirmā paskaidrojumā atbildētājs, Rigas telefona kantoris nav patstāvīga saimnieciska vienība. Budžeta līdzckļu rīkotājs ir Pasta un tēlegrafa departaments, kam tikai ir atsevišķs budžets (sal. Lik.
kr. 1927. g. — 159). Ja arī rēķinātos ar to, ka kāds Rīgas te
lefona kantora techniķis pasūtījis prasītājai zināmu skaitu ķiegeļu, tas vien nevar pārvērst so kantori p a r p a t s t ā v ī g u
s a i m n i e c i s k u i c s t ā d i , kurat pēc likuma bīītu tiesība
fiska vārdā celt prasības vai atbildct uz tām. Nepārbaudot
jautājumu par to, vai Rigas telefona kantoris atbilst tām pazīmēm, kas norādītas Civ. pr. nolik. 1399. р., Apgabaltiesa pielaidusi lietas apstākļu noskaidrošanas un motīvēšanas ncpilnību un nepareizību.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 1C66, akc. sab. „Ķiefeelis" pr. 1. pr. R i 
gas tēlefona kantori.)

1711. (2080.).
Ticsu Palāta ir atradusi, ka ar 1923. gadā celto prasibu
par 1918. g. 20. septembra līguma ictērpšanu picnācīgā formā
im tcā korroborēšanu atbildctājs ir atvietojis saskaņā ar Civ.
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proc. nolik. 1711. p. 2. pkt., savas prētenzijas pieteikšanu proklāmā, un ka šādā veidā izdarītais prētenzijas pieteikums nezaudē savu spēku, ja vēlāk, sakarā ar prasības izšķiršanu, ir
grozijies pats prētenzijas raksturs, t. i. līguma izpijdīšanas
vietā ir radies prasījums par pēc līguma samaksāto summu
atdošanu. Pretēji Ticsu Palātas domām, viņas atsaukšanās
uz Civ. proc. nolik. 436. (333.) p. 4. pktu neattaisno viņas viedokli, it kā ar minētās prasības celšanu atbildētājs būtu pieteicis tiesai arl prētenziju par līguma summu atmaksu, vai tāda būtu uzskatāma par pieteiktu proklāmā, jo, pēc pareiza
aizrādījuma kasācijas sūdzībā, prasījumu priekšmeti ir dažādi
un izslēdz viens otru. Tiesas lēmums par mantinieku apstiprināšanu un nepieteikto prasījumu dzēšanu ir noticis 1927. g.
2. augustā, kurpretim atbildētāja prāva par 1918. g. 20. septembra līguma saistīgumu, pēc viņa paša paskaidrojuma, ir
galīgi izšķirta ar Tiesu Palātas 1926. g. 8. oktöbra spriedumu,
un pats atbildētājs atzīst, ka ar šo pēdējo momentu viņam radās tiesība atprasīt pēc līguma iemaksātās summas no mantojuma masas. Atbildētājs līdz tiesas 1927. g. 2. augusta lēmumam ir aprobežojies vienīgi ar prētenzijas uzstādīšanu Ls
700,— apmērā, nepieteicot nekādas citas summas. Tādā kārtā Tiesu Palātas asvērumi par proklāmas lēmuma dzēsošo iespaidu uz atbildētāja prasījumiem pret mir. К. mantojuma masu, ir atzīstami par nepietiekošiem un kļīīdainiem, un Tiesu
Palātas spriedums šai ziņā uzrāda Civ. proc. nolik. 816. p.
pārkāpumu motīvēšanas nepilnības un nepareizības dēļ.
(1934. g. 13. jūn. spr. Nr. 184, Kalninga un с. рг. 1. pr. Zēmeli.)

1718. (2087.).
Tiesu Palāta, savā lēmumā pieturoties pie Apgabaltiesas 1929. g. 13. augusta lēmuma redakcijas, nolēmusi netikvien par akciju atzīšanu par nederīgām, bet sava lēmuma rezolūtīvā dajā vēl dcvusi A. ticsību, akciju vietā, saņemt attiecīgu e k v i v a l e n t u . š ā d a s pēdējās tiesības tiesa, taisot
mortifikācijas lēmumu, nevar dot lūdzējam p a š ā l ē m u m ā ,
r e s p . l ē m u m a r e z o l ī ī t ī v ā d a l ā . Pēc Civ. proc. no
lik. 2087. (tagad 1718.) p. un sek. p. p. un 2066. (tagad 1699.)
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р., tiesa savā prēkluzīvā lēmumā atzīst vienīgi „iicpictciktās
ticslbas par anullētām". Likums par nozud. vai iznīc. uz uzrād. izdod. vērtspapīru mortifikāciju (Lik. kr. 19/130) savā 5. p.
noteikti aizrāda, ka tiesai sludinājumā jāuzaicina iestāde vai
persona, kuras rokās tai laikā atrodas vērtspapīrs, pieteikt izsludināšanas termiņā savas ticsības, kā ari jāaizrāda, ka pretējā gadījumā tās zaudē savas tiesības ar vērtspapīra atzīšanu par nederīgu. Tā tad, nedz pašā sludinājumā, nedz prekluzīvā lēmumā par vērtspapīra mortifikāciju, ticsa kā komināciju nepiešķir lūdzējam tiesību, mortificētā vērtspapira vietā,
sapemt ekvivalentu naudā. Tikai pats likums šai zinā savā
9. p. gan uzlick attiecīgai iestādei, kas vērtspapīru izlaidusi,
par picnākumu uz lūdzēja rēķina izdot viuam, par nederīgu atzītā vērtspapīra vietā, jaunu vērtspapīru, vai, ja picnākas, tūlīt izmaksāt to vietā naudu. Tā tad, jauna vērtspapīra izdošanas procēdūra atrodas ā r p u s u z a i c i n ā š a n a s k ā r t ī b a s , un tiesa, kas taisa prekluzīvo lcniuniu, nekad nevar no
sevis jau piespiest vērtspapīru izlaidušo icstādi izdot jaunu
vērtspapīru vai pat izmaksāt, tā victā, tieši īiaudu. Uzlikt minētai iestādei šādus pienākumus var tikai tiesa ar scvišku
spriedumu sakarā ar līīdzēja scvišķu prasību, ceļamu jau
p r c t i c s t ā d i , kas ncizpilda pievestā 9. p. paredzēto pienākumu. Tādā kārtā, Ticsu Palāta, ievietojot picvestā 9. p.
saturu pašā prckluzīvfi lēmuma rezolūcijā, un ar to prejudicējot, tikai prasības celā panākamu, tiesas spriedumu, pārkāpusi Civ. proc. nolik. 816., 1718., 1699. p. p. un Lik. par nozud.
vai iznīc. uz uzrād. izd. vērtspap. mortifikāciju 5., 9. p. p.
(1934. g. 16. maija spr. Nr. 2242, Altuchova 1.)
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1) Tiesu Palāta parcizi piegriezusi vērlbu tam apstāklim, ka „Jean de C.-Ch." šai lietā uzstājies kā firmas „Ber
trand de M. &. Со" biedrs-rīkotājs un kā tāds var minöto firmu reprezentēt tagadējā prasības lietā. Gan, pretēji Tiesu
Palātas domām, minētā firma ir nevis vienkārša komandītsabiedrība. bet komandītsabiedrība uz akcijām. Pie tam minētais Jean C.-Ch. rīkojies kā šīs sabiedrības „comandite", t. L
kā komplementārs-rīkotājs (associē-gerant), kā tieši teikts pašā pilnvarā. Pēc franču noteikumiem un prakses par komandītsabiedrlbām uz akcijām (societes en commandite par actions) rīkotājs (le gerant) reprezentē sabiedrlbu im to pārvalda. Viņa pilrivarojumi (ses pouroirs) tie paši, kādi piekrīt atklātās vai vienkāršās komandītsabicdrības rīkotājarn un kā
tāds viņam vispār (d'une fagon generale) tiesība izdarlt visus darījumus, kuriem sakars ar sabiedrības mērķi un ieiet uzņēmuma normālā eksploatācijā. Pat, ja būtu vairāki rīkotāji,
tad toinēr, šaubu gadījumā, katram tiesība rīkoties vienam pašam patstāvlgi (Lyon-Osen et Renault, Traite de Droit commercial, 5. izd., 2. sēj., I d. 1929. g. Nr. 999, 1000). Tāpēc
Jean de C.-Ch. bija saskaņā ar Civ. proc. nolik. 33. p. ticsība,
minētās sabiedrības vārdā celt tagadējo prasību. Ja arī pašā prasības rakstā minētais Jean C.-Ch. apzīmēts kā firmas
īpašnieks, tad tarn nav izšķirošas nozīmes, jo vairāk tāpēc, ka r
kā atzīst paši atbildētāji, pilnvara, uz kuras pamata šī prasība cclta, izdota no viua taisni firmas vārdā un viņš pats pilnvaras apliecinājumā apzimets taisni kā firmas biedrs-nkotājs.
Tikai šai izpratnē jaiztulko un jāsaprot arī tiesas sprieduma rezolīitīvā dala, ka pareizi konstatē Tiesu Palāta. Tā tad, prasība tikusi piespriesta — pēc btitības — ncvis pašam Jean de
C.-Ch., bet vina personā reprezentētai firmai Bertrand de M.
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<5c Со, kädä noluka arī izdota tā pati pilnvara, uz kuras pamata
tikusi celta tagadējā prasība.
(1934. g. 22. febr. spr. Nr. 74, Jean de Caraman-Chimay pr. 1. pr.
Drevsu im Marsütcu.)

2) Tiesu Palāta prasību atraidījusi aiz tā iemesla, ka
prasītājam bijusi izdota ierobcžota prokūra, jo viņš bijis tikai
kollektīvprokūrists.
Lai gan nav pareizs Tiesu Palātas uzskats, ka prasītājam
izdotā pilnvara būtu uzskatäma par kollektīvprokīīru, jo par
kollektlvprokūru uzskatäma täda pilnvara, kas izdota no uzņēmuma saimnieka vairākām personām kopā vest tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmuma operācijas, bet ja ir izdota tä
da pilnvara, ka pilnvarotais var izdarīt uznēinuma operācijas
tikai kopā ar uzņēmuma valdes locckļa vai direktora līdzparakstu, tad tā uzskatäma par ierobežotu pilnvaru (Prokūru).
Bet konkrētā lietā šī nepareizlba vien pati par sevi nevar novest pie Tiesu Palātas spricduma atcelšanas, kurš gala slēdziena zinā ir pareizs.
Pats prasītājs savā kasäcijas sūdzībā atzīst, ka pēc Liepājas Biržas konstatētās parašas viņam tiesība uz 6 mēnešu
uzteikšanas laiku bīītu tikai tai gadījumā, ja vii;am izdotā Pro
kura bīītu bijusi ncaprobežota. Turpretim по iesniegtās pilnvaras ir redzams, ka prasītājs savā darbībā pie banku operācijas izvešanas ir bijis ierobežots, jo pilnvaras otrā dalā aprādītās operācijas prasītājam nav bijusi tieslba izdarīt vienam pašam, bet gan kopā ar bankas valdes locekla, vai bankas Liepājas nodaļas direktora līdzparakstu. Tamdēļ arī šai
gadijumā var būt rtina tikai par ierobežotu pilnvaru un tripēc
līdz ar to atkrīt prasītāja ticsība uz б mēnešu uzteikšanas lai
ku un prasību Tiesu Palāta pareizi atzinusi par nedibinātu.
(1934. «. 14. jūn. spr. Nr. 1496, Priedites pr. 1. pr. akc. sab. „Liepājas banka".)

3) Prasītājs savā 1932. g. 1. februarī iesnicgtā sudzībā
lūdz piedzīt vii.iam par labu no atbildētajas Ls 27750, paskaidrodarns, ka viņš atbildētūjas 1929. g. rnarta pilnsapulcē ticis
ievēlēts uz trirn gadiem par valdes locekli, bet 1929. g. 21.
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jūnija pilnsapulcē bez likumīga pamata ticis atstādināts no
minētā amata, kādēļ viņam pienākoties по atbildētājas alga
par laiku по 1929. g. 21. jūnija līdz akcionāru pilnsapulcei, kurai esot jānotiek 1932. gadā; šis moments tomēr tagad vēl
neesot noteicams, kādēļ prasītājs šimbrīžam aprobežojot savu
prasību ar augšā pievesto summu, t. i. prasot zaudējumu atlīdzību par 30 mēnešiem.
Tiesu Palāta, apstiprinot Rigas Apgabaltiesas spriedumu, ar savu 1933. g. 1. jūnija spriedumu prasību apmierinājusi,
starp citu, uz tā pamata, ka pēc atbildētājas statūtiem (28. §)
valdes locekla atstādināšana ir iespējama (pirms tā laika notecēšanas, uz kuru viņš šinl amatā tika ievēlēts) tikai aiz mi
neta § paredzētiem iemesliem, proti, kad valdes loceklis n es p ē j v e i k t vinam uzliktos pienākumus, vai ja ar viņa rīcību sabiedrībai nodarīti z a u d ē j u m i . Šāda statūtu 28. § interpretācija pilnīgi saskan ar tā saturu un izpratni, un tā kā
statīīti atbildētājai ir absolūti saistosi (ко arī pati atbildetāja
pastrīpo savā kasācijas sūdzībā), tad Tiesu Palāta, konstatējot, ka 28. § piemērošanas priekšnoteikumi konkrētā gadījumā
nav picrādīti, jau aiz šī iemesla vien varēja prasību apmierināt. Tādēļ arī nav izšļrirošas priekš lietas nozīmes kasācijas
sūdzības iesniedzējas paskaidrojumiem jautājumā par to, vai
prasītāja amata pienäkumi pamatojas uz personiska darba līgumu (kā pienēmusi Tiesu Palāta), vai uz pilnvarojuma līgumu (kādu viedokli aizstāv atbildētāja). Tomēr jāpiezīmē, ka
arī pēdējā gadījumā prasītāja prasība neatkristu. No šī viedokla būtu jāatzlst, ka atbildētājas statūtu 28. § involvē sabiedrības atteikšanos no pilnvarojuma atsaukšanas (izucmot
28. § paredzētos divus gadījumus) statūtu 19. § minētā (3 gadu) laikā un šāda atteikšanās gan nebūtu atbildētājai saistoša, t. i. viņa pilnvarojumu tomēr varētu atsaukt katrā laikā
neskatoties uz šādu atteikšanos, bet šī pēdējā tomēr izrādītu
tās sekas, ka prasītājam būtu tiesība saņemt atlīdzību par v is u 1 a i к u, uz kuru viņš tika ievēlēts par valdes locekli, ja
viņš tika atstādināts pirms šī laika notecēšanas aiz iemesliem,
kurus statūti par atstādināšanas iemeslu neatzīst (sk. Dernburg, Sistem des röm. Rechts, II, 374. §, a). Nepamatoti arī
kasācijas sūdzības iesniedzēja atrod, ka prasītājs, nepārsūdzot
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atbildētājas 1929. g. 21. jfinija lēmumu, ar to bfitu atzinis par
parcizu vina atstādināšanas p a m a t n . Tiesu Palāta pareizi
atzinusi, ka prasītājs, uzskatot par spēkā pastāvošu šo atstādināšanu, ar to vēl nebūt nav atzinis ka šī atstādināšana notikusi legāli im ka vinam tādēl nebiltu tiesība uz atlīdzību, kura sastāda šīs prasības priekšmctu.
(1934. к. 17. maija / 13.' jfinija spr. Nr. 2268, Vēvera pr. 1. pr. akc.
sab. „Pirmais privātais lombards".)
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Tirdzniecības procesa nolikums.
390.
Tiesu Palāta ir nākusi pie slēdziena, ka lietā nodibinātie apstākli nenorāda uz parādnieka launprātīgu bankrotu, jo
nav tiešu pierādījumu tam, ka maksātnespējīgais Davids K.
būtu maksātnespēju radījis ar nodomu izvairīties no parādu
maksāšanas vai citu saistību pildīšanas. Tādēl, kaut arī Tie
su Palāta konstatē zināmu parādnieka vainu pie vina maksātnespējas izcelšanās, tomēr, iztrūkstot nodomam, Tiesu Palāta
atradusi par pareizu Apgabaltiesas kvalifikāciju, kuru parādnieka maksātnespēju apzīmē par vienkāršu bankrotu. Šāds
Tiesu Palātas slēdzicns atbilst likumam, jo launprātīgs bankrots ir vienīgi tad, kad parādu nemaksāšana (неоплатность)
savicnota ar nodomu vai viltojumu (Tirdzn. proc. nolik. 390.
р.), im no pievestā panta viedokļa nepietiek vienlgi konstatēt
parādnieka vainu, bet nepiccicšami nodibināt parādnieka no
domu vai viltojumu, kad tas tīši darbojas ar nolūku un no
domu ar viltotu maksātnespēju (подложная несостоятельность)
nelikumīgi iedzīvoties uz kreditoru rēķina. Šādus apstākļus
nav konstatejusi nedz tiesa, nedz kreditoru sapulce, bet, kas
attiecas uz kasācijas sūdzības aizrādījumiem, tad Tiesu Palfita taisni ir apsvērusi kasācijas sūdzības 1. pktā aprādītos apstāklus par to, ka parādnicks K. saņēmis preces uņ nepaskaidrojis, kur tās licis, un ka parādnieka meita atvērusi veikalu
tanīs pašās telpās un tāpat arī tiesas redzes aplokā ir bijuši
pārējie norādījumi par parādnieka aktīva niecīgtunu un grāmatvešanas trūkumicm, bet tomēr tiesa ir nākusi pic slēdziena, ka maksātnespēja nav izsaukta ar nodomu. Šādi Tiesu
Palātas apsvērumi par lietas apstākļu tiozīmi, kā arī vispār
tiesas slēdziens par maksātnespējas raksturu (Kr. Sen. СКГ).
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spr. Nr. 362, 79. g.), attiecas uz lietas faktisko pusi, kura ka
sacijas kārtībā nav parbaudama. Ar to atkrīt visi aizrādījumi
kasacijas sūdzībā, ar kuriem sīīdzētājs rnēģina alspckot ticsas
konstatējumu un slēdzienu pareizību pēc būtības. Prctčji ka
sacijas sīīdzibas iesnicdzēja domām, Tiesu Palāta savā lēmumā ncbut nesaka, ka parādnieks K. s l ē p i s savu mantu, kādēļ sīīdzētājam nav pamata pārmest tiesai, ka no šāda konstatēta slēpšanas fakta tiesai vajadzējis nākt pie slēdziena par
launprātīga bankrota pazīmēm. Kasacijas sīīdzības icsnicdzēja pārējie aizrādījumi, atskaitot teorētiskos apcerējumus, iziet
uz lietas būtības iztirzāšanu, mēģinot pierādīt, ka ja arī maksātnespēja iestājusies bez nodoma, tad tomēr savu mantas
trūkumu parādu segšanai parādnieks savienojis ar nodomu izvairlties no parādu maksāšanas un saistību pildīšanas. P a r
šiem apstākļiem Ticsu Palāta jau ir devusi atbildi savā slēdzienā pēc būtības, un tas kasācijas kārtībā nav pārbaudāms,
bet no jūridiskā viedokla Tiesu Palāta ir pieturējusies pie pareizas tezes, ka nodomam vai viltojumam pēc Tirdzn. proc.
nolik. 390. p. jābūt vērstam ar nolūku radīt viltotu, t. i. īstenībai neatbilstošu, maksātncspčju, atrjemot kreditoriem tādā
kārtā apmierināšnas iespēju. Ar to atkrīt visi aizrādījumi sūdzētāja kasācijas sūdzībā.
(1934, g. 17. maija spr. Nr. 217, Kreinera 1.)
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Rīkojums par zimognodevu.
44.

Pēc Rīkoj. par zīmognod. 44. р. 2. pkt., ar proporcionālu
zimognodevu 0,3% apmērā apliekamas parādzīmes . . . un с i t a s personīgas parādu saistības, pie kam pēc 23. р., par dokumenta summu v i s ā d a v e i d a saistībām uzskatāma tā,
par kuru izdots dokuments. Apgabaltiesa nenoliedz, ka doku
meiita izdevējs pašā dokumentā atzlst savu parādu, minot arl
summu. Tā tad, dokumcnts pieder pic saistības rakstiem, kuros parādnieks atzīst savu saistlbu, pievienojot tai s о 1 ī j u mu parādu samaksāt „kad viņa lietas izlabošoties". Rīkojums par zimognodevu neparedz sevišķu formu saistibam, bet
apliek ar zimognodevu taisni „visāda veida" saistības, neatkarīgi nedz no formas, nedz no nosaukuma, nedz no tā, vai
dokumentā atrodas arī kādi citi aizrādījumi. Tāpēc, kā pareizi paskaidro Nodokļu departaments, nekrīt arī svarā, vai saistība izteikta vēstules formā. Vēstules formā izteikti darījumi по zlmognodevas atsvabināti tikai tad, ja vēstule zīmējas
uz t i r d z n i e c ī b a s korespondenci (46. p. 55. pkt).
Aiz aprādītiem iemesliem Apgabaltiesa, atzīstot dokumentu par neapliekamu ar zimognodevu un atsvabinot dokumenta saņēmeju по zīmogsoda, pārkāpusi Rikojuma par zīmognod. 44. p. 2. pkt. un Civ. proc. nolik. 181., 196. р. р., kādēl viņas lēmums atceļams.
(1934. g. 16. maija spr. Nr. 763, Strogina pr. 1. pr. Dimantu.)

46. p. 55. p.*)
Tiesu Palāta atzinusi, ka strīdus raksti saturot sevī ti
kai preces pārdošanas apstiprināšanu.
*) Sis p. atcelts ar 1934. g. 15. jūn. lik. (L. kr. 167).
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Šāds Tiesu Palātas slēdziens par dokumentu saturu atticcas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas
kārtībā. Izejot no šāda slēdziena, Tiesu Palāta varēja nākt
pie savicm tālākiem slēdzicnicm, ka šie raksti ir tikai vienpusīgi akti un pēc savas nozīmes tirdznieciska koresponden
ce, bet ne pirkunia-pārdevunia līgums, un ka tāpēc par šicm
rakstiem nav ņemama zīmognodeva, jo saskanā ar Rīk. par
zīmognodevu 46. p. 55. pktn, ar zīmognodevu nav apmaksājama tirdznieciska korespondence arī tad, ja vinā atrastas
vienošanās par preču vai citas kustamas mantas pirksanu-pārdošanu (sk. Sen. CKD. spr. 31/1040).
Nepareizs ir Nodokļu departamenta uzskats, it kā strīdns raksti biltu atzīstami par tirdzniecisku korespondenci ti
kai tai gadījumā, ja sfridus rakstiem iepriekš būtu sekojuši
piedāvājumi un pasīītījumi, t. i. vcsela rakstu rinda, jo par
tirdzniecisku korespondenci ir atzīstami atseviški, kā piedāvājumi, tā pasūtījumi un arī pasīītījumu pieņemšanas apstiprinfijums, un Rīk. par zīmognod. 46. p. 55. pktā šie tirdznieciskās
korespondences veidi ir uzskaitīti tikai piemēra dēl.
(1934. g. 16. maija spr. Nr. 222, firmas „C. H. Daniels uri Со" 1.)

90.
Miertiesnesis sodījis ar zīmogsodu no vienas puses Mārlii.iu Ž. un по otras — tās divas fiziskās personas —- Str. un
Št. — kas Ž. un Jaunsesavas-Naudītes piensaimnieku sabiedrības starpā noslēgtā līgumā reprezentējuši šo sabiedrību, pie
kam abas šīs personas sodījis katru patstāvīgi. Apgabalticsa
konstatējusi, ka miertiesneša lēmums par St. un Št. sodīšanu
Btājies likumīgā spēkā un uzdots arī sodu по tiem piedzīt. Noiloklu departamenta blakus sūdzību, kurā tas lūdzis sodu pieil/il arī по minētās sabiedrības uz Rīk. par zīmognod. 3. un
5Ю. panta pamata, Apgabalticsa atstājusi bez ievērības, konBtatējot, ka lietā necsot zii.iu un neviens arī uz to neaizrādot,
ka HO St. un Št., kuri apuemušies sodu samaksāt par sabicdrību, nilinlii iespējams sodu piedzīt. Šo konstatējumu pareizību
Nodokļn (U'i'iii l;mniUs savā kasācijas sfidzībā ncapstrīd, kād0| Apgabaltiesas rīclba šini gadījumā atzīstama par pareizu,
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jo по fiskāla viedokla ir vienaldzīgs, vai sodu samaksā pati
sabiedriba vai to reprezentējošas personas, bet piedzīt pēc likuma pienākošos sodu dubultīgi, t. i. no sabiedrības u n по
tās priekšstāvjiem, būtu acTm redzot nepareizi un nesaskanetu
ar Rlk. par zīmognod. izpratni un mērķi.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 972, Gelsons pr. 1. pr. Žvīguru.)
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Likums par darba laiku.
7. p. piez.
Prasītāja sastādītam virsstundu sarakstam Apgabaltiesa
varēja nepiešķirt pierādījuma spēku, un šim slēdzienam nemaz nerunā pretim Lik. par darba laiku 7. p. picz., no kuras
nevar taisīt slēdzienu, ka gadījumā, ja darba devējs nav vedis virsstundu sarakstu, prasītājs būtu atsvabināts no pienākuma pierādlt savu prasību un tādēļ pietiktu ar viņa paša sastādītu sarakstu. Kasācijas sūdzības iesniedzēja uzskatu, ka
Apgabaltiesas ieņemtais viedoklis novestu pie tā, ka vispār
neviens strādnieks par virsstundām nedabūs n e s a n t ī m a ,
apgāž šī pati lieta, kura, neskatoties uz Lik. par darba laiku
7. p. piez., paredzetu saraksta trūkumu, prasītājam tomēr par
virsstundām piespriesti Ls 297,29.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 1000, Barča pr. 1. pr. Hercmarku.)

8.

Iesūdzības rakstā prasītāja pati paskaidro, ka pēc līguma viņai pienācās alga mēnesī Ls 30,— naudā ar brīvu dzlvokli un uzturu, kādēļ, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas
domām, konkrētā gadījumā Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka prasītāja bijusi mājkalpotāja un ka tādēl Likums
par darba laiku uz prasītāju nav atticcinäms. Ja nostātos uz
prasītājas vicdokļa, t. i. ka vir.ia bijusi siernīcas — rūpniccības
uznēmuma strādniece un ka konkrētā gadījumā likums par
darba laiku būtu piemērojams, arī tad, kā to pareizi aizrāda
Tiesu Palāta, prasitāja ncvaretu celt prasību par virsstundām.
Saskaņā ar Lik. par darba laiku 8. р., par darba laiku uzska-
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tāms laiks, kurā strādnickicm pēc Iīguma un uznērnuma ickšējās iekartas noteikumicm ir jāatrodas darba vietā un administrācijas ricībā. Prasītāja bija saistīta siernīcā caurmērā ti
kai 5 stundas dicnā, bet picskaitīt pie šīm stundām tās stundas, kuras prasītāja strādājusi kā mājkalpotāja atbildetāja mājās un dārzā, — nav nekāda Hkumīga pamata.
(1934. g. 14. jūn. spr. Nr.. 390, Ķeksis pr. I. pr. Kreicbergu.)

17.
1) Tiesu Palāta atrod, ka prasība esot atraidāma arī aiz
tā icmcsla, ka puscs pie prasītāja atalgojuma aprēķināšanas
esot oēmušaš vērā arī tās 4 stundas, kuras prasītājam vajadzējis atrasties darba vietā virs normālām 8 stundām. Tāds
darba līgums, pēc kura sanemamā atalgojuma jau icrēķināta
atlīdzība par virsstundu darbu, esot „iespējams im atzīstams
par spēkā esošu". Šāds Tiesu Palātas viedoklis (saskaņā ar
Senāta 1933. g. 19. maija spriedumu, Mačs pr. 1. pret Gutmani, uz kādu spriedumu atsaucas Tiesu Palāta) būtu atzīstams
par pareizu tikai tad, ja Tiesu Palāta būtu konstatējusi, ka
darbs, kuru prasītājs nostrādājis virs normālā darba laika, ir
atalgots taisni kā virsstundu darbs ar likumā (Lik. par darba
laiku 17. p.) paredzētām piemaksām, bet to Tiesu Palāta nav
konstatējusi; turpretim, kā to pareizi aizrāda kasācijas sīidzības iesniedzējs, по lietā iesniegtiem algu sarakstiem redzams,
ka prasītāja virsstundas atlīdzinātas tikai ar 26. sant. stundā,
kā normālas darba stundas bez jeb kādas piemaksas.
(1934. g. 14. jūn. spr. Nr. 2201, Bikera pr. 1. pr. Latv. dzelzc. virsv.)

2) Apgabaltiesa uz vinas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādīto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka partu
starpā neesot notikusi vienošanās par normālās darba stundas
atalgojumu, bct virji vienojušies tādā ziņā, ka prasītājs saņems
Ls 4,80 diena pic noteikta darba dicnas garuma uz 12 stundam.
Šāds Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lictas faktisko
pusi, ka-s nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; ar to atkrīt atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sīidzibā, ar kuricm tā
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apstrīd roinētā slēdziena pareizību un cenšas pierādīt, ka prasltājs pieņemts darbā ar algu 32 sant. par normalu darba
stundu.
Izejot no minētā slēdziena Apgabaltiesa varēja atzīt, ka,
ja prasītājam ir notcikta tikai dienas alga, tad pēdēja ir uzska
tama kā atalgojums par normālo darba laiku, un virsstundu
darbs ir atalgojarns saskaņā ar likumu par darba laiku 17. p.
I un II daļu noteikumiem, jo vicnošanās par kaut kādu paušfdatalgojumu, kas aptvertu kopā, kā normālo, tā arī virsstun
du darbu ir uzskatāma par spēkā neesošu aiz tā iemesla, ka
šāda alga nav picmērota darba iedalīšanai normālā un virsstundu darbā, t. i. nenoteicot pamatalgu atsevišķi по virsstun
du atalgojuma. Pie tādiem apstākļiem Apgabaltiesa, lai noteiktu normālu darba stundas atalgojumu, arī pareizi noli^to
dienas algu ir dalljusi uz 8 (Lik. par darba laiku 17. p. II d.).
(1934. g. 16. maija spr. Nr. 1237, P u ķ u d a r z u pr. 1. pr. Rī.mas pilsētu.)

18.
Pretēji kasāeijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, pēc
Lik. par darba laiku 18. p. izpratnes, aprēķinot atvalinājuma
atlīdzību, izmaksātais virsstundu atalgojums nav uemams Ve
ra, kāds viedoklis arī saskan ar Tautas labklājības ministrijas
šinī jautājumā nodibināto praksi (sk. tezi 31. pie darba laika
lik. 18. р., Eichvalda un с izd.); tādēļ Tiesu Palāta konkrētā
gadījumā rīkojusies pareizi, ierēķinot prasītājam piespriežamā
atpūtas atlīdzībā tikai vina mēneša algu — Ls 80,—, bet nevis arī Ls 20,—, kuri pēc Tiesu Palātas konstatējuma, prasītājam tika maksāta kā virsstundu atlldzība.
(1934. g. 17. mai.ia spr. Nr. 1423, Auna pr. 1. pr. Aizupe? piensaimnieku s-bu.)

19.
1) Tiesu Palāta pareizi atzinusi, ka prasītāja, kura pie
atbildētaja strādājusi kā restorāna bufetes pardevēja un kasiere, nav pieskaitāma ticm sevišķu uzticību baudošiem darbiniekiem, uz kuriem, saskanā ar Scnāta CKD. spried. 1929. g.
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Nr. 668 im c , Likuma par darba laiku noteikumi neattiecas.
Šāda slēdziena pareizību neapgāž kasācijas sūdzības iesniedzēja uzsvērtie apstākli, ka pie bufctcs darbības īpašnieks neesot uēmis dalību, kādēl bufetes edienu un dzērienu sakārtojums, to pārdošana viesiem, to glabāšana, Ievērojot akcīzcs
noteikumus, naudas saņemšana un norēķināšanās ar viesmīļiem pickritusi prasitajai; pretēji atbildētāja domām, neviens
no šiem darbiem nav atzīstams par tādu, kas prasītu no darbinicka sevišķu uzticību un kura veikšanai nepietiktu parasta
uzticība, kura darba devējam jāizrāda ikkuram darbiniekam
vai strādniekam pretim.
(1934. g. 14'. jūnija spr. Nr. 2674, Bekurs pr. I. pr. Cielavu.)

2) Atzīstot prasītāju par naktssargu, Tiesu Palāta nākusi pie pareiza slēdziena, ka prasltājs nav uzskatāms par uzticības personu Lik. par darba laiku nozTmē un ka tādēl uz
viņu šis likums ir attiecināms (Sen. CKD. spr. 1929. g. Nr. 665
un c). Tam apstāklim, ka prasītājam, pēc atbildētāja apgalvojuma, bija arī uzdots sekot, vai sakarā ar ūdens līmena pārmaiļjām netiktu bojāts un neietu bojā mašīnas un materiāli un
vajadzības Radījumā patstāvīgi organizēt fflābšanas darbus,
Tiesu Palāta varēja nepiešķirt nozīmi, jo tie gan liecinātu par
to, ka prasītājam savā darbā bija jāizrāda zināma uzmanība
uu speciāla zināšana, bet vēl nepierādītu, ka atbildētājs prasītājam būtu piešķīris to s e v i š к о uzticību, par kuru iet runa minētā Senāta spricdumā un kuras pazīme, starp citu, pastāv iekš tā, ka uzticības personu nevar katrā laikā atvietot
ar citu personu. Konkrētā gadījumā, turpretim, prasītājs, pēc
Tiesu Palātas konstatējuma, tika bez sevišķiem kavēkliem atvietots ar citu personu .. . Tiesu Palāta varēja atzīt par nesvarīgu apsargājamās mantas vērtību, jo, kā pareizi atzinusi jau
Apgabaltiesa, mantas vērtība pati par sevi vēl neko nenozīmē,
jo parasti sargus pieņem tikai vērtīgu mantu apsargāŠanai.
(19Л4. g. 14. jīīn. spr. Nr. 2494, Dukovska pr. I. pr. Zftars.)
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1927. g. 4. okt. noteik. par negodīgas konkurences apkarošanu.

(L. kr. 174.)
1) Apgabaltiesa, apmierinot prasības sūdzību, atzinusi
par neesošām Patentu valdcs aplieclbas Nr. 4410 un 4411 no
8. septembra 1927. g. par atbildētājas akc. sab. „D." preču
nozīmju tabakas etiketēm „Actiņu" un „Bānīts" reģistrēšanu
un uzlikusi atbildetājiem akc. sab. „Dukāt" un Icigam K. (ta
bakas fabrikas „K." īpašn.) par pienākumu izņemt по apgrozības savus ražojumns ar minētām preču nozīmēm, bet šī pienākuma neizpildīšanas gadījumā atzīt prasītājam tiesības to
izdarīt uz atbildētāju rēķina. Tiesu Palāta apstiprinājusi šo
Apgabaltiesas spriedumu, pie kam konstatējusi, ka etiķetes,
kuras lieto prasītaji un kuras reģistrētas atbildētāju lietošanai,
pēc ārējā izskata ir vienādas un var pircējus maldināt, kā tas
rcdzams по šo prcču zīmju vienkāršas salīdzināšanas.
ŠFids Tiesu Palātas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.
Jautājums
par to, vai prasītāji, kuri šīs etiķetes jau lietojuši по 1923. g.
un savai precei ar šīm nozīmēm jau bija ieguvuši zināmu tir.gu un patērētāju piekrišanu, var prasīt atbildētāju reģistrācijas iznīcināšanu un apstrīdēto preču nozīmju izņemšanu по
apgrozības, kaut gan paši prasītāji savas preču nozīmes nav
registrējuši, — Tiesu Palāta izšķīrusi pozitīvi, atrodot, ka saskai.ia ar Rfipn. nolik. (Lik. kr. 1922. g.
100) 137. un 138.
p. Patentu valdes apliecības izdošanu ieinteresetās personas
v a r apstrīdēt 3 gadu laikā. Nepelna ievērību atbildētaju paskaidrojumi viņu kasacijas sūdzībā, it kā likuma par negodīgas
konķurences apkarošanu 5. pantu nevarot piemērot tai personai vai firmai, kurai prcču zīmes izslēdzošā lietošana jau nodrošināta ar rcģistrāciju patcntu noclalā, un ka šādos gadī-
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jumos csot jāpiemēro princips qui suo jure utitur uomiticm
lacdit. Istcnībā pēc šā likuma iztciktās „ģerierālās klauzulas" (1. p.) aizlicgts konkurerices nolūkā ķerties pie tādiem
darbības pai.iemietiiem, kur/i runā pretira labiem tikumiem vai
rūpniecībā un tirdznieeībā pastāvošām ierašām. Ja nu Tiesu
Palata konstatējusi, ka atbildetaji licto, parnatojolies vicnīgi
uz Rūpn. dcp. reģistrēšanu, tās pašaš prcču nozīmes, kuras
4 gadu
laikā iepriekš
lietojuši
prasītāji,
— tad jāatzīst, ka tāda atbildētāju darbība piļnīgJ atbilst Lik.
par negod. konkur. apkarošanu 1., 2. im 5. р. р., kā arī Civ.
lik. 2922. p.
Kaut gan Rupn. nolik. 127. p. (1922. g. redakcijā Lik. kr.
100) nosaka, j arūpnicks vai tirgotājs vēlas icgūt tiesību lietot vienīgi savām vajadzībām preču īiozn-ni, — viņatn tāda
jāpicteic Rūpniecības departamentam, — tomēr likumdevējs
nemaz nav domājis ar tādu noteikumu sankcionēt tādas personas darbību, kura vērsta uz citas likumīgi jau lietotas, bet
vēl uereģistrētas preču nozīmes izlietošanu. Citādi tas nozlmētu, ka likumdevējs palīdzētu negodīgai konkurencei un
sankcionētu tādu neatjautu un nepieklājīgu darbību, kurasmērķis ir pretējs rcliģijai, likumiem un labiem tikumiem, vai
kura vērsta uz to, lai apietu likumu (L. civ. lik. 2922. р.).
Tamdēl minētais Rūpn. nolik. 127. p. visādā ziņā iziet no tās
prezumpcijas, ka rūpnieks vai tirgotājs, kas vēlas iegūt tiesību lietot vienīgi savām vajadzībām preču uozlmi uu ar tādu nolūku pieteic to Rūpuiecības departamcntam, — iesniedz
Rfīpniecības departamentam s a v u p a t s t ā v ī g u
viņam
v i e n ī g i p i e d e r ī g u p r e č u n о z ī m i un nemaldinna, ar kādu no citas personas jan izlietotu preču nozīmi, valsts
iestādi (sal. arī Sen. CKD. spr. 1931. g., 42; Kr. Sen. CKD.
spr. 1906. g., 19; Šeršeņevica Курс торговаго права II sēj.
8. lp. un A. Locbcra Tirdzri. tiesību pārskats 1927. g. 20. §, V,
57. lp.).
(\9л4. g. 18. maija spr. Nr. 248, Keiles un Trimera pr. 1. pr. akc.
sab. „Dukāts" un Kauienkoviču.)

2) Savā prasibas sūdzībā akc. sab. „H. Schlink un C."
prasītāja, dzēsl no Patentu valdes registrēto prcču nozīmju
saraksta atbildētāja firrnai „Centrālā moderniecība" ar Nr.
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1927. g. 4. okt. not par tiegodīgas konkiir. apkaroš.

5725 reģistrēto preČu nozīmi-zīrriējiimu ar uzrakstu „Ani", aizliegt atbildētājani lie'tot šo preču nozīmi un uzJikt viuani par
pienākumu iznīcināt elikctcs, icsaiuojumus uu apkārtrakstus ar
minēto preču nozīmi.
Apgabaltiesa apmierinäjusi prasību, atrodot, ka atbildētājas reģistrēiā preču nozīme „Ani" ir ļoti līdzīga prasītājas agrāk reģistrētām preču nozīmēm „Ani" un „Nani" un tā kā tirgū preču nozīmei esot izšķiroša nozīmc, — tad dotā gadījumā, kur partu preču nozīmcs esot tik līdzīgas, ka gandrīz, ar
1 burta izņēmumu, pilnīgi sakrītot abu partu ražojumi, viņi
v a r tikt samainīti no pircējiem.
Tiesu Palāta, turprctim, konstatējusi, ka strīdū csošām
preču nozfmem ir par maz līdzības un ka tās nevar samainīt.
Kaut gan nosaukumi „Ani" un „Nani", un „Ani" tiešām ir tik
līdzīgi, ka viņus var samainīt, bet patentu Objekts, pēc Tiesu
P a l a t a s uzskata, ir ncvis tikai nosaukumi, bet nosaukumi кора
ar attiecīgiem zīmējumiem (jaunavas raksturīgā pozā, resp.
nācionālā tērpā), kurus nekādā ziņā nevar sajaukt, kamdēl arī
jāatzīst, ka Patentu valde bija pareizi reģistrējusi atbildetaja
preču nozīmi, saskaņā ar Rīīpn. lik. 131. p. 2. pktu. No otras
puses Tiesu Palāta konstatējusi, k a a t b i l d ē t ā j s i z l i e t о j i s n о s a u к u m u „An i", „N a n i" u n „A n i" s к а ņ u
1 ī d z ī g u m u, l a i a t g ā d i n ā t u
publikai zem
šī
nosaukuma
pārdodamās
preces labo kvalit ā t i , bet ka atbildētājs gribējis savas preces piedāvāt publi
kai taisni kā šķietami prasītājas preces, — Ticsu Palāta neatradusi par pierādītu. ŠinT savā slēdzienā Tiesu Palāta pielaidusi tomēr nepareizību sava sprieduma motīvos, jo, ja Tiesu
P a l ā t a konstatējusi, ka atbildētājs izlietojis skaņu līdzīgumu,
lai atgādinātu publikai zem šī nosaukuma pārdodamās preces
labo kvālitāti, tad skaidrs, ka viņain bijis nolūks atgādināt tādas svešas preces labo kvalitāti, kurai ir līdzīgi samaināmi
nosaukumi, un kuras nosaukumus, kā to pati Tiesu Palāta konstafējusi, atbildētājs tiešām izlietojis. Ja nu atbildētājs, pārdodot savu preci, gribēja, kā to konstatējusi Ticsu Palata, atgadināt pircējam cita (dotā gadljumā prasītājas) preces Iabu
kvālitāti im šim nolūkam izvēlējis samaināmi līdzīgu preces
nosaiikunui, — tad vii.iam varēja būt tikai nolīiks iedzīvoties
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uz prasītājas preces labas kvalitates rēķina, maldinot publiku
ar Hdzlgo nosaukumu attieciba uz preču izcelšanos un izgatavotāju un pārkāpjot ar to Noteikumu par negodlgas konkurences apkarošanu 1. pantu. Ar to Tiesu Palāta savā spriedumä ir pielaidusi motivu nepilnibu un nepareizibu. Jau šā pārkāpuma dēļ Tiesu Palātas spriedums nav uzturāms spēkā.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 247, akc. sab. „H. Schlink un Со" pr. 1.
pr. Šulcu.)
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Latvijas civillikiims.
163.
Sakarā ar kasācijas sūdzību ccļas jautājums par to, vai
iikums vispār dod tiesību prasīt uzturu priekš bērna no faktiska^berna tēva, ja bērns dzimis, vēl pastāvot bērna mātcs
formal ai laulTbai ar viņas liktrmīgo (pielaulāto) vīru, ar kuru
fā nav dzīvojusi vairs kopā bērna varbfitējas ieņemšanas laika. Uz šo jautājumu jāatbild negātīvi, jo kā to aizrādījusi Tiesu Palāta savos motīvos, ja bērns nav ar tiesas spriedumu atzīts par ārlaulībā dzimušu (Priv. lik. 137. р.), tad viņš atzīstams par dzimušu laulība (L. civ. lik. 132., 135. р. р.), kādu likuroa prezunipciju nevar apgāzt arī mātes atzīšanās, ka bērns
nav ieņemts no viņas likumfeä vīra (L. civ. lik. 139. р.). Saskaaa ar šadiem likuma nosacījumiem — alimentu prasību var
vefst tados apstākļos tikai pret likumīgfo bērna raātcs vīru,
kuram sāskaņa ar L. civ. Iik. 197., 199. un 200. p. p. jārūpējas
par berna uzturēšanu arī laullbas škiršanas gadījumā. Celt aJimentu prasību pret kādu citu personu būtu iespējams vienīgi
tad, ja bērns tiktu atzīts par āriaulībā dzimušu, jo vienlgi üz
tadiem atticcas L. cīv. Iik. 151.—174: p. p. noteikumi (Bukovskis,
Priv. lik. kommentārs, 139. p. komment. b). Tādā kārtā liku
ma prezumpcijas apģāšana par dzimšanu likuinīgā laulībā ir
prejudiciāls nosacījums tagadējās prasības celšanai. Saskaņā
ar^Civ. proc. lik. 1348. р., tiesība apstrīdēt bērna dzimšanu laulībā jHeder vienīgi bērna mātes likumīgajam vīram.kāds pants,
pretcji prasTtāja domam, piemērojams arī šinī Hetā. Prasītājas pievestais Kr. Sen. spriedums Nr. 112, 1907. g-., nav — pēc
lietas apstākļiem — taffadējā Iietā piemērojams. Šinī lictā turpretim šādu konstatejumu nav, kāpēc minētais atzinums neattiecas uz So lietu.
(1931. g. 20. maija spr. Nr. 82.)
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3734.

Prasitāja savas tiesības uz atlīdzību par izdaritiem re
montiem atbildētājas vcikalā pamato uz to: a) izdarītic remonti bijuši nepieciešami, b) ka viua par šiem remontiem samaksājusi to izvcdējam St., un c) ka atbildütaja esot nelikumlgi iedzlvojusies uz vinas rēķina. Tā tad, prasītāja iziet по
tā, ka St. bija rīkojies kä atbildetajas bczuzdevuma lietvedis
(negot. gestor) un, ja nu vii.ia esot apmierinājusi St., tad aii
viņai esot tiesības sainaksato atprasit по atbildetajas. Bet
šāds prasītājas uzskats nav atzlstams par pareizu, jo, apmierinot St., prasītāja līdz ar to nav icguvusi viua prasljumus täpēc, ka prasījumu tāļāk nodošana nav notikusi un arī par
ccssio legis (L. civ. lik. 3466. p.) šai gadljumä nevar būt runas,
jo pati prasītāja pat neaizrada, ka, samaksājot St. par remon
tiem, vai pirms tā, vina bfitu no St. picprasljusi prasījuma cesiju vinai. Pareizi Apgabaltiesa so prasibu atraidijusi arl ka
dibinätu uz netaisnu iedzīvošanos, jo atbildētāja varēja iedzīvoties tikai uz tās personas rēķina, kas šos remontus izveda.
Ja prasītāja ir kaut kādu summu samaksājusi par remontiem
St., tad tas vēl nepierāda, ka par so summu atbildētāja uz
prasītājas rēķina būtu iedzīvojusics, jo vairāk vēl tāpēc,. ka
pēc rcmontu izvešanas vcikala telpas ilgaku laiku lictotas. Nepamatoti prasītāja atsaucas arī uz Ires lik. 39. р., jo šis pantS
dod tiesību īrniekarn patstāvlgi izvest remontus uz namsaimnieka rēķina tikai tad, ja Ires valde ir atzinusi, ka šādi remonti nepieciešami, bet šai gadljumā turpretim konstatets, ka
remontus izvedis St. bez attieclgā Ires valdes lēmuma. Varrētu būt runa par prasītājas tiesību prasīt atlīdzību no atbilde
tajas tai gadljumā, ja atbildētāja būtu apsolljusi prasltājai paf
izdaritiem remontiem samaksāt (norēķināties), bet šo apstākli
Apgabaltiesa atradusi par nepierādītu. Apgabaltiesas slēdziens
šai ziyā atticcas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtlbā.
(1932. g. 24. novembra spr. Nr. 2622, Līīcis pr. 1. pr. Aboliņš.)
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4172.
Apgabaltiesa atzinusi, ka prasītājam tantjcma pienākoties
proporcionäli nokalpotam laikam aiz tā iemesla, ka tantjema
esot atalgojuma vcids par padarīto darbu, kas saskaņā ar Lat
vijas Bankas statūtu 64. § pienākoties attieclgfäsn bankas darbinickam. Senats jau savā spriedumā (CKD. 'spried. 32/866)
ir paskaidrojis, ka tantjema ir parciars atalgojuma veids, kas
tnaksäjams no bankas tīrās gada pcļnas, kādēļ an šis atalgo.i in na vcids ir uzskatāms kā atlīdzība, kuru kā parasto mēneša
Blgu darbinieks sat.iem uz personiska darba līguma pamata par
Baviem pakalpojumiem darba devējai, uii tikai izmaksa ir noBtādlta atkarībā по tā, vai bankai peļna ir bijusi, vai nē. Ja
пи tantjema ir atalgojums par darbinieka padarīto darbu, kas
KIin pienākas saskanā ar llgumu, kaut arī šis atalgojuma vcids
ir īninēts tikai bankas statūtos, tad arī atbildētājai kā darba
devcjai ir jāsamaksā savam darbinickam viss tas atalgojums,
kas tarn pienācās par nokalpoto laiku, un ŠI atalgojuma apmēru
nevar vienpusīgi grozīt. Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, ar kuriem tā apstrīd praMiaja tiesības uz tantjemas sanemšanu un cenšas pierādīt, ka
tikai tarn bankas darbinickam, kas ar savu darbu būtu pozitlvi sckmējis tīras peļņas iegūšanu, būtu tiesības uz tantjemas
Banemšanu. Bez tam ari pati atbildētāja prasītāju ir uzskatījusi par tādu darbinieku, kam tantjema pienākas, jo vina ir izmaksājusi prasītājarn avansveidīgi uz tantjemas rēķina
l.s 180,—. Ncvictā atbildētāja pārmet Apgabaltiesai, ka tā nei sol nodibinājusi, vai par to laiku, kamēr prasītājs atradies
darbā, bankai tīra pelņa bijusi, jo sasķanā ar bankas statūtu
Ы. §, tantjema aprēķināina по tīras g a d a pclņas. Apgabali ir gan sagrozījusi lietas apstcākļus, aizrādot ka pats pralītājs darbu atstājis, bet nccsot ticis atlaists, jo partu starpā
п.i \ nemaz strīda par to, ka prasītājs ticis atlaists. Bct šis
trfikums pats par sevi vien nevar novest pie Apgabaltiesas
Bpricduma atcelšanas, kurs gala slēdziena ziņa ir i)arcizs, jo
n|ijinii;i nav по svara, kui;š по partiem vainojams pie perso
niska darba līguma attiecibu izbeigšanās, jo par n о к а 1 p о t о
l.ului darbiniekam ir tieslba sayemt atalgojtimu arī tādā gadīii и i. i;i \iņs biitu devis icmcslu atlaišanai по darba.
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Aiz pievestiem apsvērumiem Senats atrod, ka atbildētājas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma.
(1934. Й. 29. aug. spr. Nr. 1604, Kreila pr. 1. pr. Latv. Banku.)

4175.
Nevietā prasītājs atsaucas arī uz L. civ. lik. 4175. p. noteikumu, ka bez atlīdzības, nudarbošanās neesot prezumējaina,
jo šāda prezumpcija nav attiecināma uz sabiedrības valdcs locekliem, kuru darbība dibinās nevis uz personiska darba līguma, bet uz ievēlēšanu, saskaņā ar sabiednbas statutiem, kādēļ
arī sabiednbas valdes locekļiem ir jāpierāda personiska darba
līguma pastāvēšana un arī tā noteikumi.
(193"4. kr. 29. augusta spr. Nr. 1995, Gaumalieša pr. 1. pr. Aumeister.iZvārtavas Lai'ksaimn. krāj.-aizd. s-bu.)

4192.
Apgabaltiesa uz vinas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi. ka atbildētāja turējusi Ri
gas Jūrrnalā pansiju mi prasītāja bijusi pieņemta gatavot pansionāricm ēdienus; ka šāds prasītājas darbs un stāvoklis nav
identificējaini ar niājkalpotājas stāvokli, par kādu runā L. civ.
lik. 4192. р., bct tā ir darbība uzņēmumā, jo pansija ir atbildctājas privāts uznemums, kurā vina pansionāriem pret atlldzībn
izdod dzīvokli un uzturu; ka jautājumam par to, vai atbildēt;ija
izT,iēmusi īirdzniecības papīrus, nav izšķirošas nozīmes, im ka
Hdz ar to prasltāja nepieder pie tās katēgorijas, kuras uzskaitītas Lik. par darba laiku 19. pantā, un ka algas apmērs, kā
arī nostrādāto stundu un svinamo diemi skaits nav apstrīdēts
un tādēļ prasība apmierināma pilnā apmērā.
Savā kasācijas sūdzībā atbildētāja apstrīd Apgabaltiesas
sprieduma pareizību, aizrādot uz to, ka pēc lietā atrodošās IIguma grāmatiņas prasītāja apņēmās gatavot: brokasti, pusdienas, palaunagu un vakarii,ias, saņeinot kā atlīdzību u z t и г п.
d z ī v o k l i un atlldzību naudā: šāds līgums, pēc atbildētājas
ieskata un pretēji Apgabaltiesas domām, uzskat;mi>" par n
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kalpotāju līgumu L. civ. lik. 4192. p. nozīmē, jo mājkalpotāja IIguma esamību izšķirot divi mornenti: darba raksturs un atalgojuma veids, kuri taisni sastopami prāvnieku noslēgtā līgumā.
Atbildētājas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Senats
savā 1934. g. 21. marta spriedumā (Nr. 802, Cunkušs pr. 1. pr.
Finanču ministrijas Jelgavas cukurfabriku) jau paskaidrojis, ka
piemērojot Likuma par darba laiku 19. р., по svara ir strādnieka d a r b a r a k s t u r s , bet n e d a r b a d e v ē j s . Saskanā
ar L. civ. lik. 4192. p. ar kalpotāju līgumu viena puse, t. i. mājkalpotājs uzņemas otrai, t. i. saimniekam, kalpot ilgāku laiku,
t. i. ne dienām noteiktu laiku tiklab mājas, kā arī saimnieclbas
darbos, dabūjot par to ncvien algu, bet arī d z ī v о к 1 i u n
с d i e n u . Saskaņā ar to pie mājkalpotājicm skaitāmi, starp
citiem, pavāri, ķēkšas, kalpones, istabmeitas, saimnicces...
Pie tādiem apstākļiem, kā pareizi aizrāda atbildētāja, nekrlt
svarā, kur prasītāja kalpoja, pansijā vai persouīgi pie kādas
liziskas personas, kurai var bīīt daudz ģimencs locekļu, jo prasltāja, kā pirmā, tā an otrā gadījumā palick par niājkalpotāju,
ja vii.ia tikai izpilda darba pienākumns pastāvošā līguma apjonui im viuas darba strivoklis abos gadījumos kvalificējams pēc
L. civ. lik. 4192. р.. Tam apstāklim, uz kuru pamato galvenā
kārtā savu spricdumu Apgabaltiesa, kā prasītājas darba de\ ēja ir privāta uzņēmnma (pansijas) īpašniece, nav izšķiro;is nozīmes, jo prasītāja, saņcmot bez algas naiidas vēl dzīvokli un ēdienu, izpildījusi šinī pansijā tos pašus darbus, kurus
parasti izpilda ari mājkalpotāja, dotā gadījumā, vai nu kā ķēk,i vai kā saimniece. Kā jau augšā aizrādīts, по svara ir strādи i ска d a r b a r a k s t t i r s un tas apstāklis, ka vii.iš saņem bez
ftlgas naudas vēl dzīvokli un ēdienu, bet nc darba devēja per-!
вола. Senats tādēļ atrod, ka Apgabaltiesa nepareizi iztulkoinsi L. civ. lik. 4192. p. un Lik. par darba laiku 19. p. (sal. ari
in. CKD. 1928. g. spr. Nr. 1031) un ka šī pārkāpuma dēļ
ii Apgabaltiesas spriedums nav uzturāms spēkā.
(1934. g. 30. jūl. spr. Nr. 2608, Sīpols pr. 1. pr. Kevičs.)
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Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka iesēdējuma laiks
prasītājai par labu sācies tikai по 1921. g. 3Ü. maija, kad viņai
uz miera līguma pamata tikusi piešķirta zeme, uz kuru viua
lūdz atzīt viņai īpašuma tiesības uz iesēdējuma pamata.
Apgabaltiesas slēdziens tieši attaisnojams ar paša miera
Uguma noslēgšanas faktu it sevišķi tiesā, prasības lietā, jo par
miera līgumu varētu runāt un tāds ir domājams tikai tad, ja ar
viņu nokārtotas un izšķirtas attiecības līdz tam bij'ušas strīdīgas vai vismaz šaubīgas un nenoteiktas; šāds kontrahentu iepriekšējais stāvoklis tieši izslēdz hipotezi par to, ka kāds по
kontrahentiem (miera līguma dallbniekiem) līdz tam it kā mierīgi un bez strīda būtu valdījis to zemi, par kuru tik.a noslēgts
miera līgums (sk. Šeršeņevičs, учебник гражданского нрава,
10. izd. 47. §, 563., 564. lpp.: „Необходима сомнительность
прав, как основание, как побз^дительная причина к заклю
чению мировой сделки. Предполагается сомнение сторон,
заключающих миров}чо сделк}'-, в неопровержимости их
прав, неуверенность в благополучность исхода процесса,
ели дело дойдет до сз'да"). Ar miera līguma slēgšanu uz valdīšanas objcktu tā tad tiek — jūridiski — pārtraukta valdītīlja
vienīga un absoluta valdišana par zcmi un līdz ar to pārtraukts
arī paša iesēdējuma tecējums. (Šeršeņevičs, 1. c , 297. lp.).
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 811, Zlgfrlds pr. I. pr. Dābolinš-Dābol.)

Lik. par telpu Iri.
46.

Prasltājs, atrodot, ka namsaimnieki nama apkurināšanas
naudu neesot sadalljuši vienlīdzigi starp visiem irniekiem proporcionāli ienemto telpu tilpumam, ar šo prasību prasa atpakaļ
по namsaimniekiem to apkurināšanas naudu par laiku no 1924.
uada 1. decembra līdz 1931. gr. 1. oktēbrim, kuru viņš pārmaksäjis vairāk par pārējiem Irniekiem.
Apgabaltiesa šo prasību atraidījusi aiz tā iemesla, ka praiiajs neesot pieradijis, ka uz vina ieņemtām telpam krītošie
faktiskie apkurināšanas izdevumi būtu bijuši mazāki par to
51 mmu, ко viņš an maksājis katru gadu. Šāds Apgabaltiesas
n/skats ir atzlstams par pareizu un nepareizi domā prasītājs,
11 kā nairsaimnieks nevarētu atsevišķi ar Irnieku vienoties par
apkurmāšanas maksas apmēru, jo pēc Lik. par telpu Iri 46. p.
но svara ir tikai tas, ka no namsaimnieka pieprasītā apkurināšanas nauda nepārsniegtu taktiskos apkurināšanas izdevunius proporcionāli ieņemto telpu tilpumam, bet likums nemaz
neaizliedz namsaimniekam no dažiem vai arī visiem Irniekiem
i ieprasīt mazāku maksu par apkurināšanu, nekā ir tās faktiskie
Izdevumi un tādā kārtā segt dalu no apkurināšanas izdevuniicm uz sava rēķina. NeatkarTgi no tā, pēc Lik. par telpu
IM 46. p. izpratnes — īrniekam ir tiesība prasīt galīgu norēInāšanos tikai par notecējuso apkurināšanas sezonu, bet nepar icpriekšējiem gadiem, par kuriem norēķināšanās uzkaia'ma par izbeigtu no tā momenta, kad īrnieks pierjēmis
i.niisaimnicka apkurināšanas noteikumus par nākošo sezonu;
as šaj gadījumā noticis 1931. g. 10. jūnijā, bet prasība iein. v.ia tikai 1932. g. 10. februārī (sal. Sen. spr. 33/1030). Nei i i savas prasības pastiprināšanai prasītājs atsaucas uz Se-
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nāta CKD. spr. 25/581, jo taisni šis spriedums apgrāž prasītāja
izvirzīto tezi, it kā namsaimnieks nevarot vienotics ar atscvišķu īrnicku par apkurināšanas naudu. Kas atticcas uz Sciiata CKD. spricd. 29/151, tad mineta lietā dotais spriedums
nemaz nestāv sakarā ar šai lietā pacclto jautājumu.
(1934. g. 16. maija spr. Nr. UMS, Skudra pr. 1. pr. Tetcriem.)
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Lik. par laulibu.
45.

Tiesu P a l ä t a . . . lögutnu par laulības šķiršanu uz Lik. par
I.MI. 45. p. pamata atraidījusi tāpēc, ka prasītājam jau pirms
laulības noslēg-šanas ar atbildētāju bijis zināms, ka tā slimo ar
tuberkulozi... Neparcizs ir Tiesu Palātas uzskats, ka viena
latilātā grüti dziedināma lipīga slimība pati par sevi pēc Lik.
par laul. 45. p. nevarētu būt par icmeslu laulības šķiršanai, ja
par so slimību otrs laulātais jau bütu ziuājis pirms iestāšanās
hnilībā, jo pēc Lik. par laulību 45. p. skaidra teksta katra grüti
dziedināma lipiga slimība dod tiesības otram laulātam prasīt
laulības šķiršanu. Vienīgi, ka to atzīst arī pats prasītājs savā
kasācijas sūdzībā, tai gadījuma, ja par lipīgo slimību jau pinns
laulībām bntu ziuājis otrs laulatais, tad atkristu vaina uo sliinojošā laulātā puses.
(1934. g. 30. jūlija spr. Nr. 958.)

49.
1) Apgabaltiesa uz nopratināto liecinieku liecību pamata
i "iistatējusi, ka partu laulības dzlvc ir tik tālu izārdīta, ka nc.ii' prasīt tās turpiuāšanu, bet prasību tomēr ir atraidījusi aiz
ii icmesla, ka prasītājs laullbas šļdršanu vēlas pauākt vienīgi
levas vainas dēl, kaut gan lictā esot pierādījumi, ka pie laulibas dzīvcs iziršanas esot vaiuojams arī pats prasītājs. Tā
arī atbildētājas pilnvarnieks atzina, ka partu laulības dzīi ir izārdīta un ka pie šī iziršanas procesa bütu vainojami
pal abi laulātic, — tad Tiesu Palāta nolēmusi Šķirt noslēgto
partu laulību. Ņemot verā, ka prasītājs pēdējā Tiesu Palātas
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sēdē vainas jautājumu atstāja tiesas izšķiršanai, resp. lildz
šķirt laullbu neatkarlgi по vainas, — Tiesu Palāta nākusi pie
slēdziena, ka vainas jautājums šai konkrētā gadljumā nav izmeklējams un laulība šķirama neatkarlgi по vainas.
Savā kasācijas sūdzlbā atbildētāja atrod, ka Tiesu Palāta,
konstatējot, ka pie laulības dzīves iziršanas ir vainīgs arī pats
prasītājs, resp. vainīgi abi laulātie un škirot tornēr laulību uz
Lik. par laulību 49. p. pamata, n e a t k a r ī g i п о v a i n a s ,
pielaidusi rezolūcijas pretrunu ar sprieduma raotlviem, jo pra
sitajs neesot atteicies expressis verbis по atbildētājas vainas
un, ka bez tarn, ja prasītājs reiz pacēlis jautājumu par vainu,
tad pie laulības šķiršanas uz Lik. par laullbu 49. p. pamata,
prasītcāja vēlāka atteikšanās по a t b i 1 d ē t ā j a s v a i n a s
ncatnem tiesai iespēju apspriest paša prasītāja vainu, ja tikai
atbildētāja neatsakās по prasītāja vainas. Atbildētajas kasācijas sīīdzība nepelna ievērības. P ē c Lik. par laulību 49. р., laul
lātiem tiesība prasīt laulibas šķiršanu, ja laulibas dzīve ir tik
izārdīta, ka nevar prasīt laulības kopdzīves turpināšanu, pie
kam likums tieši aizrāda, к a t ā d ā g r a d ī j u m ā l a u 1Tb а
š ķ i r a m a a r ī n e a t k a r l g i п о 1 a u 1 ā t о v a i n a s . Ne
var būt šaubas, ka pie laulibas dzives izārdīšanas vienmēr ir
vainīgs vai nu viens по laulātiem, vai abi. Ja nu pats likums
(49. p.) expressis verbis aizrāda, ka tādā gadījumā, tas ir pie
laulibas dzives izārdlšanas, laulība škirarria a n neatkarlgi по
laulāto vainas, un prasītājs, kas agrak Apgabaltiesā un Tiesu
Palātā pastāvējis uz sievas vainu, pēdējā sēdē vainas jautājumu atstāja tiesas izšķiršanai, resp. prasījis šķirt laulību neatkarīgi по vainas, — tad Tiesu Palātai bija tieslba un parnats
škirt laulību neatkarīgi по laulāto vainas, jo vairāk vēl tāpēcj
ka по atbildētājas pret laulibas škiršanu neatkaiigi по vainas
nekādi iebildumi nctika ēelti. Ar to atkrīt visi atbildētājas
paskaidrojumi, kuros viņa apstrīd Tiesu Palātas sprieduma pareizlbu. Tam apstrdclim, ka atbildētājas pilnvarnieka vārdiem:
„e s о t p i e r ā d 11 s, ka šinī gadljumā esot vainīgas abas puses", Tiesu Palāta piešķīrusi a t z ī š a n ā s nozlmi, — ir tikai
blakus motlva nozlme, kura pareizība vai nepareizība neiespaN
do Tiesu Palātas gala slēdzienu. Atbildētāja gan pareizi aizrāda, ka ja lietā vainas jautājums vispār ir pacelts, tiesa v a |
apspriest arī jautājumu, kādā mērā abi laulātie piedalījušie
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l.nilibas dzīves izārdišanā un sakarā ar to var konstatēt arī
abu laulāto vainu pilnīgi neatkarīgi no tā, vai prasiba dibināta
uz vienu vai abu laulāto vainas, un vai atbildētājs cēlis pretprasību par prasītāja vainu. Bet dotā gadījumā, kad atbildētaja nav celusi pretprasību par prasītāja vainu, bet pats p r a itājs, atsakoties no atbildētājas vainas, bijis ar mieru, lai tiesa
irtu laulibu neatkangi no laulāto vainas un pret to necēla
ii liildumus atbildētājas puse, — Tiesu Palātai, saskaņā ar Civ.
proc. nol. 808. р., nebija tiesības un pamata izšķirt jautājumu
р.и laulāto vainu.
Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasāп,is sūdzībā.
(1934. g. 30. jūl. spr. Nr. 2675.)
49.
2) Apgabaltiesa apmierinäjusi prasītajas prasību par
prāvnieku laulības šķiršanu uz Lik. par laulibu 49. p. pamata.
I'omēr prasītāja iesniegusi apellācijas sudzību, kurä viņa aizrnda uz to, ka pēc tarn apstākļi ir grozījušics un prasltaja
vairs nevar bfit mierā ar praslbas aprriierinājumu, kādēļ viņa
vclās panākt Apgabaltiesas sprieduma atcclšanu un lūdz sprie«liiniu atcclt un lietu izbcigt. Atbildētājs no savas puses savā
p.iskaidrojumā lūdza apellācijas sūdzību noraidīt un apstiprināt
\|i'.'.abaltiesas spriedumu, apgalvojot, ka tiešām prāvnieku laulil'iis dzīve ir tādā mērā izārdita, ka nevar prasīt viņas turpiN.i lanu.
Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu, atrodot, ka pēc tam, kad lieta ir izspriesta pirmā instancē, Tiesu
i'iliita varētu atcelt Apgabaltiesas spriedumu un lietu izbeigt
lenīgi uz a b u prāvnieku lūguma pamata.
Savā kasācijas sūdzlbā prasītāja atrod, ka Tiesu Palāta
и |)ārkāpusi Civ. proc. nol. 816. р., jo viņa nav piegriezusi
in kādu verību bij. Kr. Senāta 1879. g. Nr. 186 un 1875. g.
Il 149 spriedumiem, kas atļauj prasītājai katrā lietas stāvoklī
im'.I liiias izbeigšanu un ka, bcz tam, atbildētājs par 3 mazi'li.чпп bCrniem, kas piešķirti atbildētāja audzināšanā, ne
in-gādā.
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Kasācijas sīīdzība nepelna ievērību. Kaut gan Kriev. S
nāts tiešām dažādos spriedumos paskaidrojis, ka prasītājs v
lūgt atstāt celto prasību bcz caurskatīšanas, kādā gadījum
atbildētājam ir tikai tiesība prasīt uzlikt prasītājam tiesāšan"
izdevumus, — Latvijas Senats tomēr, pretēji šim uzskatam
paskaidrojis (Sen. CKD. 1922. g. Nr. 9, Moskovska 1. spr.), ka
ja prasītājs līīdzis lietu izbcigt uz visiem laikiem, bet atbildctājs, kā dotā gadījumā, pret šādu lūgtimu cēlis iebildumu, prasldams lietas izspriešanu pēc būtības, — ticsai jāizspriež šī
lieta pēc bīītības, un proti sprieduma, bet ne lēmuma ceļā. Bez
tarn laulības lietās, kas agrākā Krievijā nebija padotas tiesai,
— ne tikai prasītājs, bet zināmos gadījumos arī atbildētājs var
būt ieinteresets laulibas šķiršanā, ja prasība, kā dotā gadījuma,
celta uz Lik. par laulību 49. p. pamata. Tamdēļ prasītājas atsauksme uz Kr. Sen. 1879. g. Nr. 186 un 1875. g. Nr. 249 spriedumiem ncpelna ievērību. Iebildumu, ka atbildētājs nema/.
negādā par tiem mazgadīgiem bērniem, kas piešķirti viņa audzināšanā, prasītaja cēlusi pirmo reizi tikai kasācijas sūdzībā,
to nevarēja apspriest tās tiesu instances, kuras lietu izsprieda
pēc būtības, kādēl šis iebildums arī kasācijas kārtībā nemaz
nav apspriežams. Ar to atkiīt visi prasītājas paskaidrojuini
viņas kasācijas sūdzībā, kuros viņa apstrīd Tiesu Palātaa
sprieduma pareizību.
(1934. g. 30. jūlija spr. Nr. 2657.)

Civīlprocesa nolikums.
1. (1.).
Sakarā ar prasītāja kasācijas sūdzību Senātam jāizšķii'
untajums, vai prasība, kurā prasītājs lūdz piespriest viņam par
labu vēl neizmaksāto atlīdzību par kontrabandas notveršaiiu,
piekrlt civīltiesu izšl>iršanai. Prasītājs pareizi atrod, ka gadī.iniiia, ja nav spcciāla likuma par lictas pickritību, ir jāizšķii/,
\.ii ar likumu ir fiksētas pilsona privāttiesības jeb nē. Taisni
ii«» ši viedokļa jānāk pie slēdziena, ka konkrētā prasība nepieliil civīltiesai. Cīņa ar kontrabandu pamatojas uz publiska lina, tāpat kā tiesība uz gratīfikāciju par kontrabandas notveršanu, kādu gratifikācijn tas pats publiskais likums noteicis,
l.ii veicinātu cīņu ar kontrabandu. Privātpersona, kura pieil.iliis kontrabandas notveršanā, neiestājas privāttiesiskās at:ībās ar valsti, bct izdara darbību, kura vērsta uz valsts
pnblisku intcrcšu apsargāšanu. Tādēļ arī jautājums, vai kontrabandas notvērējam izrnaksājama gratifikācija un kādā арга, izšķirams — kā pareizi atzinnsi Ticsu Palāta — no
:ts administrativu organu puses, kuri šai zii;ā rīkojas kā
publiskas varas ncsēji, bet nevis kā kontrahents uz privāttiei darījuma pamata. Tādā kārtā Tiesu Palāta, izbeidzot
lictu kā nepiekrītošu civīltiesu izšķiršanai (Civ. proc. nol.
l i». piez.), nav likumu pārkāpusi, kādēļ prasītāja kasācijas snd iba k;i nepamatota atraidānia.
(1933. K. 15. dccembra spr. Nr. 2002. Bērzupa pr. 1. pr. Finanču m.)

100. (79.).
Prasītāja atröd, ka spricdums biitu atcelams uz tā pa-
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(aizbildņu) lēģitimāciju, uzstājoties šai lietā atbildētājas vārd
Tomēr uz to prasītāja netikvien nav aizrādījusi nedz pirrnā,
nedz otrā instancē, b e t p a t i s a v u t a g a d ē j o p r a s ī b u
cēlusi pret atbildētāju taisni minēto viņas
a i z b i 1 d ņ u p e r s о n ā. Pie šādiem apstākļiem prasītājai
nav tiesības pārmest Apgabaltiesai, ka tā nav no sevis atbildētājas pārstāvju apellācijas sīīdzību atstājusi bez caurskatlšanas. Prasftāja šai ziņā rīkojās acīm redzot neloģiski. Ja paticsi apellācijas sūdzība nav bijusi tālak virzāma, bet būtu atstājama bez caurskatīšanas, tad loģiski pati prasība jau bfitu
bijusi jāatstāj bez caurskatīšanas vai jāizbeidz, jo, celot pra
sibu nepicaicinot pašu pretējo pusi personīRi, bct tikai it ka
nelēģitimēto pārsrāvju personā, prasītāja jau pati 1111 pirmā rindā pārkāpusi Civ. proc. nol. 6. (4.) р., kā uz to noteikti aizrāda
pašas prasītājas pievestais Kr. Senāta spriedums Dodonova
lietā (81/155). Ja nu prasītāja tomēr uztur savu prasibu, lad
jau tāpēc vien nav pamata Apgabaltiesas spriedumu atcelt Civ.
pr. nol. 100. p. pārkāpumu dēļ.
(1933. g. 22. nov. spr. Nr. 811. Zitfrīds r>r. I. pr. Dāboliuš-Dābols.)

377. (273.).

Ap^abaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma mo
tīviem, atzina, ka uz Civ. proc. nolik. 377. panta 1. punkta pa
mata šīs praslbas vērtība nusakāma uz Ls 8000,—. Bet Ap
i^abaltiesa nav nēmusi vērā, ka Civ. proc. nolik. 377. panta I.
punkts runā ti.kai par naudas prasībām, t. i. prasībām, kuru
priekšmets ir naudas summa: kapitāls un prascīmi procentj
līdz prasības celšanas dienai. Šinī ^adījumā, turpretim, prasi
ba ir celta par kvīts par Ls 8000,— sanemšaiiu atzīšanas pai
izdotu bez atticcīR'a naudas seguma un par spēkā neesosu un
nederlgu. Tāda prasība nav naudas prasība Civ. proc. nolīK
377. panta 1. punkta nozīmē un tādēl tādas prasības vērtlli
nav nosakāma saskaņā ar Civ. proc. nolik. 377. panta I.
punkta. noteikumicin. Nākot pie pretēja slēdziena, Apgabal
ticsa pārkāpa Civ. proc. nolik. 377. panta 1. punktu, kādēl \ I
ņas lēmums nav atstājams spēkā.
(1934. g. 3<0. jūlija spr. Nr. 2565, Miezers pr. 1.)
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454. (366.).

1) Tiesu Palāta atraidljusi prasību, atrodot par pareizu
Apgabaltiesas konstatējumu, ka 1927. g. 7. oktöbra līgums ir
fiktīvs. Prasītāja aizrādījumus apellācijas sūdzībā Tiesu Palāta atrod par nepamatotiem aiz tā icmesla, ka līguma noslēgšana notāriālā kārtībā neizslēdz līguma fiktīvitāti, bet tas apstāklis, ka prasītājs izpircis vekseļus, vēl nepierādot, ka šie
\ rkseļi izpirkti ar prasltāja naitdu. Pēc parciza aizrādījuraa
kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta nepareizi sadalījusi onus probandi starp partiem jautājumā par to, vai
varbīit — prasīl.ijs vekselus izpircis ar svešu naudu. Istenībā nevis pircējam
lapierāda, ka viņš vekseļus izpircis ar savu naudu, bet gan
Otrādi, atbildētājiem jfipierāda savs iebildums, ka prasītājs rīkojies ar svcšu mantu. Tādā kārtā Tiesu Palātas slēdziens
par 1927. g. 7. oktöbra līguma fiktlvitāti, kura parnatā Tiesu
dāta liek apsvērumu par to, ka nav pierādīts vekseļu izpirkanas fakts ar prasītāja naudu, ir nevien procesuāli nepareizs,
bei arī pēc būtības nepietiekošs, jo pie šāda slēdziena taisīsanas pozitīvi nav uodibināti tadi fakti, kuri dotu iespēju konitēt līguma fiktīvitātes pazīmes.
(1934. g. 23. janv. spr. Nr. 16. Plauciņa pr. I. pr. Plauciņa m. m. u. c.)

2) Prasība ir celta par atlīdzību par tiem remonta dar
biem, kurus prasftājs izdarījis ārpus prāvnieku līgumā pare•liem darbiem. Tiesu Palāta šai ziņā konstatējusi, ka starp
i'MÜciu notikusi norunāta p a u š a l a atlīdzība (Ls 18.809,60)
lin кa atbildētājs ārpus līguma izdarītos atsevišķos darbus nav
devis, un ka atbikļētājs uz šo atsevišķo darbu rēķina samakiii, prasītājam Ls 691,—. Pretēji prasītāja, vina kasācijas
dzībā izteiktām domām, prasītājam bija tieši jānorāda, kāüiis darbus viņš uzskata par ārpus līguma darbiem, jo tiesā
spiesta pati no sevis, salīdzinot dažādus darbu aprēķinus,
ilminēt, uz kādiem darbiem prasītājs attiecina savu prasību.
i 'ninatodamies uz to, ka prasītāja pilnvarnicks Tiesu Palātas
i ik- nezināja pateikt, kādus tieši darbus prasītājs padarījis ārITguma, par kufiem ncbūtu sanēmis atlīdzību, Ticsu Palāta
|o i'.ikt pie slēdziena, ka pie šādiem lietas apstākliem Пе
ки pratināšana un ekspertīzes izdarīšana ir lieka.
1

16. tnaija spr. Nr. 231, Matroža pr. 1. pr. Grikovski.)

763. (663.).
Mir. Friča G. mantojuma masas aizgādnis ir paskaidroji
pēdējā*Apgabaltiesas sēdē, ka mantojumu vēl neesot mantiniekiem nodevis. Tāpat ari tiesa rēķinājusies ar to, ka manto
juma masa vēl pastāv, izspriežot prasību kā pirmā, tā arī otrā
instancē, prct mir. G. mantojuma masu. Pic tādiem apstākliem mantinieku Voldemara un Zelmas S. līdzdalība procesā ir
kvalificējama kā trešo personu piedalīšanās lietā atbildētājas
mir. G. mantojuma masas pusē. Pārējie līdzmantinicki nav
piedalījršies lietā pa tās iztiesāšanas laiku abās instancēs, kādēl tie arī nevar iestāties lietā tieši kasācijas instancē, un viņu
kasācijas sūdzība tādēļ atstājama bez caurskatīšanas. Bet ja
iesniegftā kasācijas sūdzība tomēr skatāma Senātā cauri, tad
vienīgi tiktīil, ciktāl viņu iesnieguši arī lietā dalību nēmu
mantinieki Voldemārs un Zelma S.. Apskatot kasācijas sūdzi
bā aprādītos iemeslus no tā viedokla, ciktāl spriedums bin и
nepareizi taisīts pret Voldemāru un Zelmu S., aizskarot v'nn
intereses, jākonstate, ka visos 3 kasācijas sīīdzības punk
pievestie aizrādījumi skar nevis Voldemara un Zelmas S., bei
pārējo līdzmantinieku intereses. No Voldemara un Zelmas S
interešu vicdokļa kasācijas sūdzībai nav nckāda pamata, jo
viņu icbildumi по Apgabaltiesas ir ievēroti, un prasība tai da
ļā, ciktāl viņa varētu krist uz viņiem pienākošos mantoju
dalu, taisni ir noraidīta. Tādā kārtā mantiniekiem Voldcm i
ram un Zelmai S. nav pamata sūdzēties par Apffabaltie?
sprieduma ncpareizību.
Senats tādēl atrod, ka Voldemara un Zelmas S. kasīi
jas sūdzība kā ncpamatota nepelna ievērības, bet pārējo līd
mantinieku kasācijas sīīdzība atstājama bez caurskatīšanas.
(1934. g. 17. maija / 13. iīīn. spr. Nr. 1007. Gusts pr. pr. < i
irant. masu.)

794. (693.).
Tiesa pie sprieduma taisīšanas vispār nav saistīta ar l
viem blakus lēmumiem.
(1934. g. 11. jūtiija spr. Nr. 1308, Kazanovska pr. 1. pr. Duinpl.)
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Prasītājs lūdzis uzlikt atbildētājam par pienākumu nogādāt partu veikalā atpakaļ prasības rakstā apzīmētas grāmatas,
ķādas atbildētājs patvarīgi esot paņēmis. Atbildetājs, neatzīsiot praslbu, cēlis pretprasību, kttrā lūdzis uzlikt prasītājam
par pienākumu nodot pretprasītājam v e i k a l a atslēgas, visii iekasēto naudu un veikala piederumus. Miertiesncsis apmicrinājis prasību un atraidljis prctprasību. Apgabaltiesa, pārifrozot mierticsncša spriedumu, atstājusi spēkā micrtiesncša
spriedumu tai dalā, kurā prasība tika apmieriuāta, bet prctprasībā uzlikusi prasītājam par pienākumu pielaist atbildētāju
pie к о m a n d i t s a b i e d r I b a s kopējās v a d ī š a n a s,
Knsācijas sūdzību par Apgabaltiesas spriedumu iesniedzis tikai prasītājs vien. Kā redzams no Apgabaltiesas' sprieduiiia
motīviem, Aps>abaltiesa uzskata prasību par vērstu uz v a l d i s a n a s nodibinašanu un līdz ar to uzskata, ka atbildetajam
luhija tieslbas prasit v e i k a l a uodošauu vietilgj \ ii.iam. Tā
lad liktos, ka Apgabaltiesai, atrodot pretprasību par nedibinātu
p.isa pamatā, bija pretprasība j ā a t r a i d a kā nepamatota.
Гигргеит Apgabaltiesa pretprasību nav atraidljusi, bet pieiriedusi pretprasītājam (atbildetājam) to, ко .tas nemaz nebija
Iml/is. Istenībā, tiesība, kopēji ar prasītāju „ v a d ī t " к о 
т а n d i t s a b i e d r ī b r (tā tad, uevis veikalu kā tādu), nekad ueiet tiesībā uz veikala atslēgas, iekasētās naudas un veil ala piederumu sauemšanu по prasītāja, par ко vien tikusi celi.. pretprasība. Jā, kā atzīst Apgabaltiesa, pievienojoties mierneša sprieduma motlviem attiecībā uz pirmprasību, pirmpl ;isība vērsta uz valdīsanas nodibināšanu, t. i. uz 1 i e t i s к ā s
t i e s ī b a s a t z ī š a n u , tad Apgabaltiesai jāatzīst, ka arī
pretprasība vērsta uz valdīšanas (par noteiktiem priekšmetli m) nodošanu pretprasītājam, t. i. ka arī prctprasības priekšnii'ts tapat bijis lictiškas tiesības. Turpretim, tās tiesības, ku\pgabaltiesa piespriedusi pretprasītājam, raksturojamas kā
ibas, kas izriet no s a b i e d r i s к ā m a t t i e c ī b ā m un
būtības ir sabicdriskas (t. i. obligātoriskas) tiesības uz
a b i e d r ī B a s v a d ī š a n u . Tā tad, tās tiesības, kuru atniii vii.iam pieprasījis sev pretprasītājs, pēc būtības krasi
ķiras но patiesi vii.iam piespriestām tiesībām. Tāpec, pre-

I

Civīlprocesa nolikums.

—

550

—

tēji Apgabaltiesas domām, nevar atzīt, ka viņas piespriestā
praslba būtu uzskatāma par it kā celtās prctprasības d а ļ u.
Šāds Apgabaltiesas uzskats atkrlt jau tāpēc vien, ka Apgabaltiesa nemaz nav tieši atraidījusi pretprasības it kā „pārējo"
daļu. Kr. Senats noteikti paskaidrojis, ka tiesai nav tiesības,
praslbas vietā par īpašuma atzīšanu — piespriest valdīšanas
tiesības, prasības pēc vienīgās vai valdīšanas piespriešanas
vietā — nolemt pielaist pr'asītāju pie k o p ē j ā s valdīšanas
(spried. 77/351, Arķucha 1. un 79/281, Di-Budos L). Jo mazāk
pielaižams, ka tiesa un pie tam vēl no sevis un bez parta 10guma, no lietišķās tiesības pārietu uz obligātorisku (sabiedrisku) tiesību. Šai tiesas ricībā ieraugāms Civ. proc. nolik. 182.,
808. p. p. pārkāpums.
(1933. g. 23. novembra spr. Nr. 960, Tebela pr. 1. pr. Zengbušu.)

861. (750.).
Apgabaltiesa varēja neievērot prasītāja lūgumu pēc ārkārtējās apellācijas pieņemšanas, jo pats prasītāj's aizrāda, ka
jaunais apstāklis, kura dēļ ārkārtējā apellācija būtu pieijemama, pastāv iekš tā, ka viņa paraksts uz atbildētāja miertiesneša sēdē iesniegtām kvītīm esot viltots. Bet pie tādiem apstākļiem prasītājs varēja iesniegt par miertiesneša spriedumu
parasto apellāciju, kurā viņš varēja apstrīdēt atbildētāja iesniegtās kvītis, ш tādēļ ārkartēja apellācija šinī gadljumā nav
pielaižama. Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. spried. 27/
370), ka viens no ārkārtējās apellācijas pielaišanas priekšnoteikumiem pastāv iekš tā, ka lūdzējs jauno apstākli nevarēja
pievest pie lietas izspriešanas aiz no viņa neatkarigiem iemesliem. ŠinT gadījumā prasītājs nav parupējies laikā iesniegt
apellācijas sūdzību un tādēļ nevar būt runa par to, ka prasītājs nevarēja pievest jauno apstākli pie lietas izspriešanas aiz
no viņa neatkarīgiern iemesliem. Tādā kārtā Apgabaltiesa nav
pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēl kasācijas
sūdzība atraidāma.
(1934. g. 30. jul. spr. Nr. 2150, Levina pr. 1. pr. Grossu.)
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906. (792.).
Ar 2. instaņces lēmumu jautājurnā par sprieduma iepriekšejo izpildišanu lieta nav galīgi izspriesta un jautājuins par
sprieduma izpildišanu vispār nav galīgi izšķirts, nedz arī
spricdurna izpildīšanas kārtība, kura pat nav sākusics, nav pabeigta, tāpēc kasācijas sūdzības par tiesas blakus lēmumu jautājumā par sprieduma iepriekšējo izpildīšanu nav pielaižama
(Kr. Senāta CKD. spried. 67/24, Barkunovas lietā; 94 46, Zdanovska lietā), tamdēl atbildētāja iesniegtā kasācijas sūdzība
atstājama bez caurskatīšanas.
(1934. g. 29. augusta spr. Nr. 3215. Millers pr. 1. pr. Blumenavu.)

929. (812.).
Savā 1931. g. 24. aprīlī šinī lietā dotā rīkojumā Senats
paskaidrojis, ka nav pielaizams stāvoklis, ka īrnieku (konkrētā gadījumā Heinrichs В.), kas noīrejis strīdīī esošās telpas un
attiecībā uz kuru — kā dotā gadljumā — pat nav noskaidrots,
ka viņš, noīrējot telpas, būtu zinājis, ka par tām starp prasītāju un atbildētāju (šinī lietā — Jāni E.) pastāv strīdus, vare
tu по telpām izlikt uz blakus lūguma pamata, sprieduma izpildīšanas stadijā, lai gan viņš pats lietā nav kā parts dalību uēmis. Konkrētā gadījumā tas tomēr noticis sakarā ar Apgabaltiesas 1929. g. 14. augusta lēmumu, uz kura pamata B. ticis izlikts по dzīvokla, bet E. dzīvoklis ticis nodots atpakal (по ku
ra pēdējais bija izlikts uz Apgabaltiesas, vēlāk atceltā, 1927. g.
30. aprīļa / 7. maija sprieduma pamata). Apgabaltiesa tomēr
atraidījusi prasītāju 1931. g. 6. oktöbra lūgumu, kurā vini 10guši izlikt atbildētāju E. по strīdii stāvošām telpām un nodot
tās prasītājjem un В.. Apgabaltiesa savu_ lēmumu pamato vispirms uz nupat minēto Senāta rīkojumu, aizrādot, ka saskauā
ar to neesot pielaizams täds stāvoklis, ka īrnieku varētu izlikt
по telpām uz blakus lūguma pamata blakus lūguma celā, sprie
duma izpildīšanas stadijā, jo likums par telpu Tri pielaižot Trnieka izlikšanu tikai aiz icmesliem, kuri tan! paredzēti. Nākot
pie šāda slēdzicna par Senāta rīkojuma nozīmi, Apgabaltiesa
tomēr izlaidusi по acīm, ka šis rīkojums, kā tas tanī noteikti
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izleikts, attiecas tikai uz lrnieku, kas — nezinot par prāvnieķu
starpā pastāvošo strīdu attiecībā uz telpäm
'dzīvokli noīrējis pēc atbildētāja izlikšanas un pie tarn pats lietā kā parts dalību nav uēmis. Tā tad, šis rīko'jums ucatticcas uz atbildētaju,
kas proccsā dalību taisni i r ucniis, kādēļ spricduma vai lēmiiiiia alpakalizpildīšana pret \ii.iu — prinčipā, t. i. citicm
škēršļiein trūkstot — ir кап iespējama. Konkrētā gadījumā
Apgabaltiesa tādu škērsli gan atradusi arī tanī apstāklī, ka
pēc pirrnā Apgabaltiesas sprieduma atcclšanas, ar kuru atbildētājs E. по dzīvokļa tika izlikts ■— prasītāju prasība par E.
izlikšanu tika atraidita. Tomēr arī šis Apgabaltiesas motīvējums atzīstams par nepareizu. No citētfi Senāta rīkojuma izriet, ka jatmais īrnicks augšā minētos apstāklos по dzīvokļa
nevar tikt izlikts, un šo stāvokli nevar grozīt arī tas apstaklis,
ka vēlāk izrādās, ka arī pats atbildētājs tika izlikts uz sprieduraa pamata, kuru Senats pēc tam atcēlis, kādēl gala rezultāta zii.iā prasība par atbildētāja izlikšanu tika atraidīta. Šādos lietas apstākļos atbildētājam (kas tomēr по dzīvokļa tika
izlikts uz spēkā stājušās tiesas sprieduma pamata) jāpickāpjas
pret jaunu īrnieku (kas dzīvokli bona fide ieņēmis un kuru tādēļ augšā pievestos apstāklos un augšā minētā ceļā vispār nedrīkstēja по dzīvokļa izlikt). Tādēļ, pretēji Apgabaltiesas domām, jaunam īrnickam (B.) nevar atnemt tiesību uz strīdīī
stāvošo dzīvokli, kamēr neparnatoti izliktam agrākam īrniekam (atbildētājam E.) piesķirama tikai tiesība prasīt по prasītājicm cvcntuālo zaudējumu atlīdzību.
{\9?A. s. 18. apr. spr. Nr. 603, Lukasu im Trijetcupr. 1.pr.Ezergaili.)

1019. (893.).
Nepietiekoša ir Tiesu Palātas atsaukšanās uz to, ka
spriednins iepriekšejā lietā ir dots attiecībā uz citiem prāvniekicm, jo tagadējais atbildētajs Dcāvis L. gan esot uēinis tai
lietā dalību, bet tikai kā trešā persona bcz patstāvīgas
prasības. Pretēji Ticsn Palātas domāni, tiesas spriedums ir
saistosš arī trešai personai, un nodibina arī vii.iai rcs
judicata visos strīdus jautHjumos, kas izcelti tiesas priekšā
štarp trešo pcrsonu un tās puses pretinieku, kurā pusē trešā
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persona bija nostājusies (sal. Isačenko, Komment,
proc. nol. 763. (663.), р.; JII sēj., 796.—803. lp.).

pie

Civ.

(1934. g. 23. janv. spr. Nr. 16. Plaucioa pr. 1. pr. Flaucii.ia m.ni.ii. c.)

1324. (1180.).
No lietas redzams, ka Jēkaba un Klaras Šv. nekustama
manta tika nolikta uz torgiem 1932. g. 26. maijā, pie kam pārdošana nav notikusi pircēju neierašanās dēļ, kādēl Apgabaltiesa ar savu 1932. g. 10. augusta lēmumu atzinusi šo p i r m o
p u b l i s k o i z s o l i p a r n e n о t i к u š u un uzdcvusi tiesn
izpildītājam nolikt minēto nekustamo īpašumu otrā publiskā izsolē.
Otrā izsole tika nolikta uz 1932. g. 15. decembri, bet ar
Apgabaltiesas 1933. g. 25. janvāra lēmumu a t z ī t a
par
s p ē к ā n e e s о š u, pie kam tiesu izpildītājam tika uzdots no
likt so nekustamo mantu oträ publiskā izsolē, picturoties pie
Civīllikmnu 3968. p. notcikimiiein. Jaunā о t r ā i z s о 1 e ti
ka nolikta 1933. g. 20. maijā un tanī pašā dieuā aii nekustamā
mauta pārdota par Ls 120.350,— R. H. biedrībai. Jēkaba un
Klāras Šv. sūdzību par nepareizu tiesu izpildītāja rīcību Apgabaltiesa ar savu 1933. g. 17. maija lemumu atstājusi bcz icvērības, atrodot, ka, pretēji sūdzētāju aizrādljumam, — noliktā
20. maija izsole atzīstama ne par pirmo, bet par otro un ka
tairdēļ tiesu izpildītajs, ievērojot Rīgas Mipotēku biedrības sta
tutu 87. §, pareizi nozīmējis izsoli ar 14 dienu ilgu sludinājuma
terminu- Otru sūdzētāju aizrādījumu, ka sludinajuma nav minēti Hipotēku biedrības ķīlu zīmju aizdevuma summa, nedz virjas pārvešanas noteikumi uz pireēju, ar ко it kā pārkāpts Hi
poteku bicdrības statfitu 88. р., ApgabaJtiesa atstajusi bez ievērības, atrodot, ka aizdevuma summa sludinajuma ir tikusi minēta, bet aizdevuma pārvešanas noteikumus ikvienam no solītājicm. iespējams uzzināt tieši attiecīgā kreditiestādē; beidzot
pēdējo sūdzētāju aizrādījumu, it kā nav ievērots Hipotēku
biedrības statūtu 87. p. par sludinajuma ievietosanu vienā по
vietējām avīzēm, Apgabaltiesa atradusi par ieverību nepelnošu, jo по lietas redzams, ka attieoīga publikācija ievietota „Rigasche Rundschau" 1933. g. 5. maija numurā. īesniegto bla-
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kus sūdzību T i e s u P a l ā t a atstājusi bez ievērības, atrodot:
1) ka jaunu piedzinēju (dotā gadījumā Rigas Hipotēku biedrības) iestāšanas lietā nepārvērš otros torgus par pirmajiem.;
2) ka š i n ī g a d ī j u m ā nav no svara, vai, atcelot pirmos
torgus, tiesa lietojusi vārdus: „Atzīt torgus par nenotikušiem"
jeb „par spēkā neesošiem"; un 3) ka, ja sludinājumā bija ievietoti bez aizdevumu summas arī saistītie ar to blakus prasījumi, — tas tikai varēja kalpot pircēju labākai informācijai,
pie kam icvietot sludinājumā arī aizrādījumu par to, ka fiipotēku biedrībai ir tiesība pārvcst uz pircēju savus prasijumus
pēc statūtiem nav obligātoriski. Sūdzētāju kasācijas sūdzība
nepelna ievērības. Pretēji sūdzētāju aizrādījumam Ticsu Palāta nebūt neapgalvo, it kā starp „spēkā ncesošiem" un „nenotikušiem torgiem" neesot starpības; viņa tikai aizrādījusi, ka
š i n ī g a d l j u m ā , attiecībā uz doto sūdzību tas nav no sva
ra; bez tā šim Tiesu Palātas apsvērumam ir tikai blakus motīva nozīme, kura pareizība vai nepareizība neiespaido Tiesu
Palātas gala slēdzienu. Bez pamata sūdzētāji pārmet Tiesu
Palātai, ka viņa nav apspriedusi jautājumus, vai pēdējā 1933. g.
20. maijā notikušā izzole uzskatāma par pirmo vai otro, un vai
Rigas Hipoteku biedrībai šl izsole atzīstama par I vai II, jo
atzīstot, ka jaunu piedzinēju (dotā gadījumā Rigas Hipotēku
biedrības) iestāšanās lietā nepārvērš otros torgus par pirma
jiem, Tiesu Palāta skaidri aizrādījusi, ka pēdējā 1933. g. 20.
maijā notikušā izsole uzskatāma par otro un ka par otro šī iz
sole atzīstama arl pret Rigas Hipoteku biedrību. No lietas ir
redzams, ka pirmie torgi no 1932. g. 26. maija ir atzlti p а г
n e и о t i к u s i e m, pēc kam nolikt nekustamu mantu uz o t r i e m t o r g i e m piederēja ikkatram kreditoram, tā tad, arī
Hipotēku biedrlbai, kurai, ja viņa pievienojas pastāvošai jau
piedzīšanai — noliktie torgi atzīstami par otriem tikpat, kā visiem citiem kreditoriem. Sūdzētāju uzskats, ka torgi var būt
vienam kreditoram pirmie, bet otram otrie, atzīstams par
nepareizu, jo nekur likumā tāda aizrādījuma nav. Beidzot
īiepclna ievērību arī sūdzētāju aizrādījums, ka par nepareizu
esot atzīstams Tiesu Palātas motlvs, ka nav obligātoriski ievietot sludinājumā aizrādījumu par, to, ka Hipotēku biedrībai
ir tiesība pārvest uz pircēju savus prasijumus. Ziņas par iesniegto ķllu zīmju aizdevuma summu, kuru var pārvest uz pir-
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cēju ar noteikumu, ka iekrājušos dcldēšanas kapitfilu ieskaitīs
tam par labu, kā arī aiziTidījumu, ka gadljumā, ja I izsole nenotiktu, vai ja to atzītu par nelikumīg-u, nolikt otru izsoli pēc
14 dicnām, — sādas zinas katrs nopietns interesents varēja ievakt Apgabaltiesā un Hipotēku biedrībā un sūdzētājs nav pievedis pārliecinošus pierādījumus tam, ka šo ziņu neievietošana sludinājumā būtu atstājusi iespaidu uz izsolcs rczultāticm
(sal. arī Sen. CKD. spried. 1933. g. 19. maijā Nr. 2366.). Ar to
atkrīt visi sīidzētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzībā, kuros virji apstrīd Tiesu Palātas lēmuma parcizību.
(1934. у. 14. iūnija spr. Nr. 2369, Švarcu пек. īpaš. pārdoš. 1.)

1414. (1303.).
Savā 1927. g. 20. decembra iesniegtā prasībā prasītāja
līīdz, starp citu, atzlt, ka atbildetāja nepareizi ietur prasības
rakstā apradītos Latvijas Bankas 3 galvojuma rakstus, uzlikt
atbildētājai par pienākumu minetos galvojurna rakstus izdot
prasītājai (petituma 2. un 3. pkt.), un piedzīt no atbildētājas ar
galvojuma rakstos izteiktās garantijas atjaunošanu saistītos iz
devumus, pa Ls 55,33 mēnesī, skaitot no 1927. g., kā arī uz
likt atbildētājai tiesas un lietas vešanas izdevumus. Pa lietas
gaitu atbildētāja runā csošos galvojuma rakstus (garantijas
rakstus) 1929. g. 2. martā nodevusi Latvijas Bankai, раг ко šī
pēdējā paziņojusi prasītājai. Sakarā ar to prasītāja lūgusi Apgabaltiesu, prasības 2. un 3. pktus atstāt bez caurskatīšanas,
kā no atbildētājas atzītus un izpildītus, kā arī, prasības 4. pktā,
picdzīt no atbildētājas garantiju atjaunošanas izdevumus līdz
1929. g. 2. martam Ls 10,50,89 un uzlikt atbildetājai visus tie
sas un lietas vcšanas izdcvumus. Neceļot iebildumu pret prasītājas līīgumu par minēto 2. pktu atstašanu bcz caurskatīšanas, atbildčtāja savā 1929. g. 11. septembra Iūgumā, starp citu. cēlusi ierunu par prasības noilgumu, atsaucoties uz to, ka
saskaņā ar 1915. g". 22. aprīla likumu, visas prētcnzijas pret
valsti uz piegādes līguma pamata noilgstot gada laikā, to starpā arī prasība par drošības atdošanu, un ka runä stāvoša lietā
abi līgumi tikuši izpildīti 1925. g. resp. 1926. g.; kurprctim pra
siba iesniegta tikai 1927. g. 30. deccmbrī. Apgabaltiesa atstā-
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jusi bcz caurskatīšanas prasības 2. un 3. pktus un piespricdusi
prasitajai Ls 1050,89 kā arī tiesas un lictas vcšanas izdevunius
Ls 498,—. Ticsti Palāta, pārgrozot Apgabaltiesas spricdunui,
spriedumu prasibas picspricstā dalā atcēlusi un prasibu atraidVjusi un savukārt piespriedusi no prasltājas atbildētājai par
labu ticsas un lietas vešanas izdevinmis Ls 105,— par abāni
instancēm. Tiesu Palāta savu spriedumu dibina uz to, ka prasība noilgfusi saskaņā ar 1927. g. 8. marta Likuma par darbietn
im piegādēm valsts vajadzībām 95. р., kas nav ienesis nekā
jauna 1915. g. 22. aprīla likuma 5. р.. Savā kasācijas sfidzībā
prasrtājs atrod, ka noilgums neesot pat sācis tecēt, jo atbiklētāja neesot pierādījusi norēķina izdošanas momentu un ka, bcz
tā, noilgums esot atzīstams par pārtrauktu ar atbildētajas
1926. g. 3. novembra rakstu, kufā tā atzinusi savu pieiiākuinu
atbrīvot ģarantiju. Prasītāja tālāk apstrīd Tiesu Palātas sprie
dumu, daļā attiecībā uz tiesas un lictas vešanas izdevumiem,
atrodot, ka tādi neesot aprēķināmi no prasības pirmatnejās
vērtības, jo prasības 2. un 3. pkti tikuši atstāti bez caurskatīšanas, pret ко atbildētāja iebildumus neesot cēlusi» bet Ap.^abaltiesas spriedumu, daļā par tiesas un lietas vešanas izdevu
miem atbildētāja neesot pārsūdzējusi.
Prasītājas kasācijas sīīdzība nepelna ievērību.
Gan Tiesu Palāta ncpareizi piemērojusi 1927. g. 8. marta
likumu, kas stājies spēkā tikai pēc līguma izpildišanas. No otras puses, nav a n piemērojams 1915. g*. 22. apriļa likums (Kr.
lik. кор. 130., Nr. 1005. р.), jo šī pēdējā Iikuma 5. р. atstājis
n e g r o z ī t u Civ. proc. lik. 1303. p. 3. pkt. (1914. g. izd.), kas
taisni atticcas uz ruuā stāvošo gadījumu, kur prasības priekšmets ir nevis gullgā norēķina izdošana vai apstrīdēšana, bet
gan prasība vērsta uz nodotā nodrošinājuma atdošanu. Šada
prasība, saskanā ar tā paša 1303. p. 3. pkt. noilgst б mēnesii
laika, skaitot no pēdējā lūguma par nodrošiiiājuinu atdošanu,
ja vien prasība cclta p ē c galīga noreķina izdošanas, tā tad,
jo vairāk tad, kad prasība celta pēc paša līguma izpildīšanas.
Pievcstais 3. pkts nav aizskarts ar 1915. g. 22. aprīla likumu,
kas Latvijā bija spēkā līdz mineta 1927. g. 8. rnarta likuma izdošanai. $ai ziņā Senats neatrod par iespējamu uzturet Setiāta 1927. g. 27. oktöbra spriedumu, kurā Senats vēl pieturē-

jies pie tā uzskata, ka 1303. p. 3. pkt. būtu atzīstams par atccltu a r 1915. g. 22. aprīla likumu. Saskaņā ar Tiesu Palātas
sprieduma vēsturiskā daļā pievesto prasītājas notāriālo paziliojumu atbildētajai, prasītāja pēdējo rcizi pieprasījusi nodrošinājumu 1927. g. 28. aprīlī. Tā tad prasība, kas celta tikai
1927. g. 20. decembrī, t. i. tikai pēc б mēnešu notecējuma, pati
par sevi noilgusi jau 1927. g. 28. oktobrī. Aiz tiem pašiem
iemesliem prasības noilgums nav uzskatäms par partrauktu
arī ar prasītājas pievcsto 1926. g. 3. novembra rakstu (kas
vispār lietā nav atrodams), jo tai laikā noilgums pat nebija
iesācies. Otrkārt, nevar krist šai ziņā svarā arl tas, ka atbildētāja 1929. g. atbrīvojusi garantijas rakstus, jo tāda atbildētājas rlcība notikusi jau p с с paša prasījuma noilgšanas un
p ē с tagadējās prasības icsnicgsanas, un tfipēc vispār nevareja pārtraukt jau notikušo noilgumu. 'l'apēc, gala slēdziena
zinā, Tiesu Palātai bija pictiekošs iemesls prasību atraidīt kā
noilgušu.
(1934. £. 22. febr. spr. Nr. 86, „Haltijas celulozes fabrikas Slokā pie
Rigas" akc. sab. pr. 1. pr. Latv. Dzelzc. virsv.)
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Rīkojums par zīmognodevu.
13.
Apgabaltiesa, aprēķinot darba līguma summu, atradusi
par iespējamu produktos noteikto atalgojuma daļu novērtēt
naudā un tādā kārtā visu līguma summu noteikt it kā līgums
būtu ticis noslēgts uz noteiktu summu un sakarä ar to zīmognodevu aprēķināt pēc Rīkoj. par zlmognod. 43. p. 2. pkt. paredzētās likmes. Šāda Apgabaltiesas rlcība atzlstama par nepareizu, jo Rīk. par zīmognod. nedod tiesai tiesību uo sevis
novērtēt saistību, kura pašā līgumā nav novērtēta. Tādēļ konkrētā gadljumā, kur viena uo saistībām, kuru īrnieks uzņēmies,
nav noteikta naudā, viss līgums uzskatāms par Iīgumu uz nenoteiktu summu. Tāpēc tas, pēc pareizām Nodokļu departamenta domām, bija apmaksājams ar zīmognodevu nevis pēc
43. p. 2. pkta, bet gan pēc 13. p. 4. pkta.
(1934. g. 16. maija spr. Nr. 833. Reimers pr. 1. pr. Gūžām.)

Likums par darba laiku.
1.
Nepareizi Tiesu Palāta prasītāju kvalificcjusi kä fiziska
darba strādnieci, jo prasītāja darbojusics kā aptiekara provizora asistente un izgatavojusi zāles. Zāļu izgatavošanas un izsniegšanas smaguma punkts gulstās nevis uz to fizisko darbību, ar kuru tas panākams, bet gan uz to gara darbību un zināšanām, ar kuru palīdzību zāics ižgatavojamas un izsniedzamas un kādas zināšanas provizori iegūst speciāli apinacoties
augstskolā. Ar to Tiesu Palata ir nepareizi iztulkoj'usi Lik.
par darba laiku 1. un 2. р. р..
(1930. я. 29. aug. spr. Nr. 1892, Brunenaus pr. 1. pr. Latv. Sarkanā
krusta Dau.viavpils nod.)
4. p. 2. piez.
Attiecībā uz svētdienas darba atlīdzību prasītāja savā kasācijas sūdzībā atrod, ka Apgabaltiesa šinī jautajumā pielaidusi kļūdu, atzīstot, ka prasītājas darba vieta — restorāns, picder pie uzņēmumiem, kur darbs arī svētdienās, vismaz noteikias stundās, netiek pārtraukts, jo pēc prasītājas uzskata krogū
nav tādi techniski apstākļi, kuri neatļautu darbiniekiem sanemt
svētdienas atpūtu. Šāds prasītājas uzskats atzīstams par maldīgu, jo saskaņā ar Likuma par darba laiku 4. p. piezīmi, edie
nu namu darbiniekiem atlauts svētdienu un svētku priekšvakaros strādāt kā parastās darba dienās, ar noteikumu, ka normālais, ncdēlā nostrādātais stundu skaits nepārsniedz 48 stuudas nedcļā. Tā kā restorāns, vai, kā to sauc prasltāja, krogs-,
piicier pie ēdieuu namicm, tas skaidrs, ka Likuma par darba
laiku 4. panta 2. piezīmes noteikums attiecas arī uz restorānu
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im krogu vai ēdicnu namu darbinickiem im ka tamdēļ prasītā
jas uzskats, ka krogū nav tādi tcchniski apstākli, kuri ncatļau
tu darbiniekam saņemt svētdienas atpūtu, atzīstams par nepareizu.
(1934. g. 30. jīīl. spr. Nr. 1526, Laizans pr. 1. pr. Gtilbi.)

17.

Prasītāja šai lietā prasa atlīdzību par virsstundām par
laiku no 1930. g. 23. janvāra līdz 1931. g. 12. novembrim. Šis
prasītājas darba laiks, lai aprēķināfu normālas darba stundas
atalgojumu, ir sadalāms divos periodos: pirmais — līdz 1931. g.
6. janvārim, kad vēl bija spēkā Lik. par darba laiku 17. p. (vecā redakcijā) un laiks no 1931. g. 6. janvāra, kad stājās spēka
Lik. par darba laiku 17. p. jaunā rcdakcijā (Lik. kr. 194,
1930. g.). Pirmā darba periodā Tiesu Palāta ir pilnīgi parcizi
dalījusi dienas izpeļņu uz faktiski nostrādāto stundu skaitu,
saskaņā ar Senāta paskaidrojuiniem, dotiem lietā 26/196. Ncpareizi domā prasītājas pilnvarnieks, ka pēc Lik. par darba
laiku 17. p. jaunā redakcijā spēkā nākšanas vispāri būtu atkrituši tie principi, kas izvirzīti Senāta spried. 26/196, jo 17. p.
2. dala (jaunā redakcijā) nav agrākā 17. p. autentisks tulkojums, bet pēc sava satura ir jauns likums, kas piemērojams ar
tā spēkā stāšanos (sal. Sen. apv. sap. spried. 32/21). Tamdēļ
arī nepiemērojot pic virsstundu atalgojuma aprēkināšanas Lik.
par darba laiku 17. p. 2. daļu (1930. g. red.), pēc šī noteikuma
spēkā stāšanās Tiesu Palāta savā spriedumā ir ncpareizi iztulkojusi Lik. par darba laiku 17. p. 2. dalu un arī piclaidusi nepareizību savos motlvos, ar ко parkāpusi Civ. pr. nol. 816. p.
(1930. g. 29. aug. spr. Nr. 1892, Brunenaus pr. 1. pr. Latv. Sarkanā
Krusta Daugavpils nod.)

19.

ļ

1) Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabalticsas spricduma
motīviem, konstatējusi, ka prasītājs nebija vienkāršs kantorists, bet gan bijis fabrikas pārzinis, jo viņam bijusi uzdota atbildētāja asfalta un jumta papes fabrikas pārzināšana, pie kam
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tai pavisam atsevišķā daļā prasītājs bijis atbildfss vadītājs, ka
vina iizrandziba bijuši nc tikai strādnicki, starp кщ-iem vii.iš
sadalīja darbu, bet an noliktava, precc un inventārs un ka vispar viļjam bijusi uzdota vadība un uzraudzība. Šādi Tiesu
Palātas konstatējimii attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
tapec parbaudāmi kasācijas kārtībā. No šadieni savieni konstatējumiem Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka prasi
tajs bijis persona, kurai uzdota darba vadība un kura ieuem
nzticības vietu Likuma par darba laiku 19.. p. izpratnē. Preteji prasītāja aizrādījumiem, nav izšķirošas nozīmes kādai atbildētāja it kā atzīšanai, kādu prasītājs ierauija iekš tani. ka
tas savā atbildē uz prasības rakstu esot paskaidrojis, ka prasītājam par varbūtējām virsstundām esot ticis maksāts bez
pamata algas vēl Ls 60,— mēnesī, ar ко faktiski prasītājam
par virsstundām, ja viņš tādas bīītu strādājis, csot jati samaksats. Vispirms atbildētājam nav lic.^ts cclt arī eventuālus icbildumus, pie kam taisni atbildētājam IKIV jābūt konsekvcntam
savos iebildumos. Bez tarn partu atzīšanās var zīmēties vienigi uz konkrētiem apstāklicm ka tādiem, kurpretim tiesas uzdevums tad būtu no konkrētiem apstākliem taisīt savus slēdzienus. Jautājums par to, vai no partu paskaidrojumiem un
lietas noskaidroticm apstfiklicm izriet darbinieka nzticības stāvoklis L i к ti m a p a r d a r b а 1 a i к u 19. р. i z р г а t n ē, ir
jüridisks jautājums, kuru izspriež tiesa pilnīgi neatkanixi no
kādas partu „atzīšanās". Tfipēc atbildētāja paskaidrojumicni.
uz kādiem atsaucas prasītājs, nav izšķirošanas nozīmes, jo mazāk tāpēc, ka pats atbildētājs tai pašā atbildē prasības pamatu nn apmeru tieši apstrīd im proti, starp citu, taisni atsaucotics uz pievesto 19. р..
(1934. g. 29. augusta spr. Nr. 2062, Falka pr. 1. pr. Ansonu.)

2) Tiesu Palāta uz vit;as spriedninā pievesto apsvērumu
pamata konstatējusi, ka prasītājs strādcājis atbildētājas Tērvetes sanātorijā kā montieris-mašīnists un motors, kuru viņš vaili.iis, csot apgādājis sanātoriju ar gaisrau, ūdeni un elektrisko
strāvu sanātorijas ārstēšanas aparātn vajadzībām, nn nākusi
|)ic slcdziena, ka prasītājs esot atzīstams par slimnieku kalpolajii Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē, jo Tērvetes sanātorija
esot uzskaiaiiia par slhnnīcu. Prasītājs savā kasāeijas sīīdzī-
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bā neapstrīd ne to darbu raksturu un apjomu, kurus vinš iz
pildījis, nedz arl to, ka Tērvetes sanātorija būtu atzīstama pa
slimnīcu, bet vienīgi aizrāda, ka prasītājs neesot atzīstams par
slimnīcas kalpotāju, jo par tādiem pēc Lik. par darba laiku 19.
p. izpratnes esot atzīstami vienlgi tādi darbinieki (kalpotāji),
kuri strādājot īpatnējo slimnīcu darbu, kā māsas, slimnieku kopējas", feldšeri, sanitāri un tamlīdzīgi. Šāds prasītāja uzskats
nav atzīstams par pareizu. Lik. par darba Iaiku 19. p. runā
tikai par s l i m n ī c u kalpotājiem, bet ne par s l i m n i e k u
apkalpotājiem, un atzīst par izšķirošu to, ka viņu darbs pēc tā
būtības neizsmelas ar noteiktām dienas stundām. Zem jēdziena slimnīcu apkalpotāji tamdēl ir jāsaprot visi tie slimnicasdarbinieki (kalpotāji), kuri ir nodarbināti slimnīcā un kuru
darbs ir tieši saistīts ar pašas slimnīcas uzturēšanu un slim
nieku ārstēšanu, apkalpošanu un apgādāšanu. Tādu darbu ir
arī izpildījis prasītājs, jo viņa pienākums ir bijis apgādāt sanātčriju ar gaismu un ūdeni, kā arī ar elektrisko strāvu slim
nieku ārstēšanas aparätiem. Lik. par darba laiku 19. p. gart
nav attiecināms uz darbnīcu un fiziska darba strādniekiem, bet
ka prasltājs piederētu pie šo katēgoriju kalpotājiem, uz to vkiš
visā prāvas gaitā pat nav aizrādījis, kādel arī Tiesu Palāta
varēja nākt pie slēdziena, ka prasltājs atzīstams par slimnicas
kalpotāju Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē. Ja arī dažām
slimnīcām elektriskā strāva slimnīcas vajadzlbām tiek piegādāta no uznēmuma, kam nav nekāda sakara ar pašu slimuīcu, tad tam nav izšķirošas nozīmes jautājumā par to, vai prasītājs atzīstams par slimnīcas kalpotāju, jeb nē. Nav no svara
šai gadījumā arī tas apstāklis, ka Tiesu Palāta savā spriedumā atsaukusies uz Lik. par darba laiku 19. p. 1932. g. redakcijā (Lik. kr. Nr. 92/1932.), jo Tiesu Palāta prasītāju ir kvalificējusi, kā slimnīcas kalpotāju, bet ne patversmes, vai bērnu
nama kalpotāju, un slimnīcas kalpotāji jau bija ievesti arī agrākā 19. p. redakcijā.
Aiz pievestiem apsvērumiem Senats atrod, ka Tiesu Palāta nav pārkfipusi kasācijas sūdzībā aprādītos likuma noteikumus.
(1934. g. 29. aug. spr. Nr. 1887, Pola pr. 1. pr. Latv. Sarkanā Krusta
Jelgavas nodalu.)
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3) Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērurau un lietā sakopoto datu pamata, it sevišķi apsverot brāķcra
i n s t r u к с i j a s saturu un nozīmi, ir konstatējusi: 1) ka prasītājam bija jādod atbildētājai uzņemto materiālu specifikācija: 2) ka matcriālus varēja aizvest tikai ar prasītāja atlauju,
un 3) ka prasītājam vispār bija jāaizstāv atbildētāja intercses
pēc labākās sirdsapziņas. Šie Tiesu Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Uz šādu konstatejumu pamata Tiesu Palāta varēja nākt
pie slēdziena, ka prasītājs, kā brāķeris, ieņēma uzticības vietu, ka tieši v i ņ a m p e r s o n ī g i bija dāvāta uzticība un ka
tādēļ, saskaņā ar Lik. par darba laiku 19. р., konkrētā gadījumā šis likums nav piemērojams (Sen. CKD. spried. Nr. 606,
31. g.). Šim slēdzienam arī nerunā pretim tas apstāklis, ka
prasītājs bijis par brāķeri tikai 5 gadus un ka vina darbibu
pārbaudīja vēl kāda cita persona.
(1934. g. 29. aug. spr. Nr. 2052, Oldenburga pr. 1. pr. akc. sab. „Latvijas privātbanka".)

/
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1921. g. 11. aug. Lik. par valsts aizdevumiem un vinu
nodrošināšanu (Lik. kr. 197.).

Apgabaltiesa atrod, ka 1920. g. 11. augusta likums p
valsts aizdevumiem un viņu nodrošināšanu (L. kr. 197.) 10.
attiecotics t i k a i u z t ā d i c m a i z l i e g u m i e m un а
robcžojumiem, kas ievesti zemes grāmatās l ī d z minētā I
kuma spēkā nākšanai. Vispirms šāda interpretācija runā pi
tim 10. p. burtiskam tekstam, knr nav nekāda aizrādījuma, H
tam būtu tikai pārejas noteikuma nozīme. Vienīgais pārej
notcikums, ко paredz likums par valsts aizdevumiem, bfl
8. р. piezīme, kas runā par pirms šī likuma spekā nākšan
izsniegtiem valsts aizdevumiem. Istenībā 10. р. noteikuma
ir tieši sakars ar 8. p. 2. d. 2. teik., pēc kura „Ķīlu ties
priekšroelbu attiecību uz 3. personu t i e s I b ā m noteic u
d г о š i n ā š a n a s a t z ī m e s (7. p.) i e г а к s t а 1 a i к
T ā tad, valsts aizdevums neprasa absolūtu prioritāti pret pi
sījumiem un tiesībām, kas tiktu ierakstīti pirms „nodrošināS
nas atzīmes", bet jau rēķinās ar visiem l ī d z t a m ieraks
tiem aprobežojumiem, aizliegumiem un prasībām, kuj'i tā I
paliek neaizskārti ar vēlāk ierakstītārn valsts aizdeviiiiui
riesībām. Likums taisni neparedz Valsts zemes bankas
"tūtu 31. p. noteikumus, pēc kuriem bankai par labu hip<>i<
ieņem pirmo pēc kārtas vietu un tālab aizdevumu izsniedz \ i
nīgi uz nekustamiem īpašumiem, kas nav apgrūtināti ar коп
borētiem parādiem (Lik. kr. 22/72). No otras puses gan |
atzīst, ka tresai personai, kurai par labu uz attiecīgo immöli
ievests aizliegums, paliek tiesība apstrīdēt valsts aizdevin
nodrošināšanai pēc aizlieguma ierakstīšanas zemes grāmal
ievestās kīlu tiesības, saskaņā ar Notar, nolik. 317. p. 2. lcl
kāds Notar, nolikums piemērojams pēc 1922. g. 24. janvfl
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Iiistnikcijas 20. p. par valsts aizdevumiem (L. kr. 52). Pretēji
Apgabaltiesas dornām, valsts aizdevuma nodrošināšanāi ieveStāS kilu ticsibas n e n i a z n c k a v ē t u t u r p m ā k u s (vēlaktis) aizlic-

gumus im aprobežojurrrus.
(1934. g. 29. aug. spr. Nr. 2912, I.aiiuii.iš 1.)
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3.

Frasītājs apstrīd runā esošā dokumenta raksturu kā vekseļa, uz tā paraata, ka zīmogmarkas tikušas dzēstas gan ar
prasītāja parakstu, bet datumu uz markām uzrakstljis nevis
pats prasītājs, bet kāda cita persona. Šo pēdējo apstākli atbildētājs nenoliedz un arī Apgabaltiesa to sava sprieduma motīvos pielaiž. Apgabaltiesa minēto prasītāja iebildumu uzskata par nedibinātu uz tā pamata, ka pēc Veks. nolik. 3. p. 2.
piez. 1932. g. redakcijas (Lik. kr. 227), tagad vairs neesot prasātns, lai datumu pari zīmogmarkām rakstītu pats vekscļdcvējs.
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pēc Veks.
nolik. 3. p. 2. piez. (1930. g. red.) zīmogmarkas bija uzlipināmas vekseļa pirmās puses kreisā dalā un dzēšamas ar vekseļdevēja parakstu vai uzspiežot firmas spiedogu un atzīmējot
uz katras markas tās dzēšanas datumu. No šādas redakcijas
Senats bija nācis pie slēdziena (Sen. CKD. spr. 30/23, 32/57,
179), ka dzēšanas datumam jābūt atzīmētam ar paša vekseļdevēja rokrakstu. Finanču ministrs, lai par 3. p. 2. piez. īsto
izpratni tirdznieciskā un banku praksē nebūtu nekādu šaubu,
bija pārstrādājis 3. p. 2. piezīmi, izteicot tās pirmā teikuma
beigas šādi: „atzīmējot vai uzspiežot uz katras markas bez
izlabojumiem vekselī atzīmēto izrakstīšanas datumu, pie kam
dzēšanas d a t u m u b e z v e k s e ļ d e v ē j a v a r a t z ī m ē 1
v a i u z s p i e s t a r ī c i t a p e r s o n a " (Finanču ministra
paskaidrojums pie Pārgrozījuma vekseļu nolikumā). Saeimas
Jūridiskā komisijä referents paskaidrojis, ka ja datumu jäal
zīmē pašam vekseļdevējam, tad rodoties lielas neertlbas, j<>
grūti esot pārbaudīt, vai datumu atzīmējis vekseļdevējs ar sa
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vu roku. Jūridiskā komisija, pievienojoties refcrenta domām,
lai novērstu icspēju 2. piczīmi iztulkot tā, ka datiims bīitu jāatzīmē pašam vekseļdevējam (kādam tulkojuniam par pamatu
bijis, ka par datuma atzīniēšanu pateikts tadā pašā teikuinā),
pieņēmusi priekšlikurņu par datuma atzīmēšanu pateikt atscvišķā teikumā (Jūrid. komisijas 1932. g. žurnāls Nr. 52). Saskaņā ar šo, Sacima, 1932. g. 9. decembra sēdē, uz rcfercnta
priekšlikumu, pieņēmusi pārgrozījumu vekseļnolikumā, izdalot
no 3. p. 2. piezīmes pirmā teikuma aizrādījumti uz vekseja izrakstīšanas datumu un ievietojot to atsevišķā (trešā) teikumā
šādā rcdakcijā: „Veksela izrakstīšanas datums jāuzraksta vai
jāuzspiež uz katras zīmogmarkas". Tādā kārtā likumdcvējs
tagad pilnīgi skaidri iztcicis savas domas tai nozīmē, ka nekrīt vairs svarā, kas Tsti uzraksta uz zīmogfmarkām vekseļa
izrakstīšanas datumu, vai nu vekseldevējs, vai kāda cita persona. Tādēl, izejot no 3. p. 2. piez. tagadūjās redakcijas, kas
bija jau spēkā runā stāvošā vekscla izdošanas laikā, Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka zīmogrmarkas atzīstamas par attiecīgi
dzēstāra saskanā ar tagad spēkā esošo likumu, im ka tāpēc
prasītājs nav atsvabināms no indosanta vekselatbildības.
(1934. g. 13. jūnija spr. Nr. 2707, Zeidmaua pr. 1. pr. Freibergu.)

13.
Kā redzams no lietas, atbildētājs piedzen no prasītājas
pēc vekscla Ls 200,—; uz vekseja kā izdcvējs figūrē prasītāja, bet kā žirants viņas šķirtais vīrs Rduards E., Pēc prasītājas paskaidrojuma, vekscla blanku parakstīt viņu piespieda
vinas šķirtais vīrs, bet tā kā prasītcāja tomēr gribēja vekseli
izdot tikai uz zināmu laiku, tamdēļ arī tika ievests terminš,
citādi blanka nctika izpildīta. Pēc tam vekscļa blanka tika izpildlta, pie kam b e z p r a s ī t ā j a s z i ņ a š un p i c k r i S a n a s t i k a i с v с s t i 1 a b о j u m i v e к s e 1 a t с к s tā
a 11 i с с ī b ā и z t с r m i ņ u. Pamatojotics uz to, к а рсс
Veksela likuma 13. panta visi izlabojumi vcksclī, kuri tā saturu ievērojami groza, jāatzīme pirms veksejdeveja paraksta, un
ka dotā gadījuraā sie izlabojumi izdarīti patvallgi p e c v e k 
s e l a i z r a k s t ī š a n a s bez prasītājas ziuas, — prasītāja
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cēlusi pret piedzinēju prasību atzīt izdoto vekseli attiecībā uz
viņu par spēka neesošu. Mierticsnesis šo praslbu atraidljis im
Apgabaltiesa miertiesneša spriedumu apstiprinājusi, pie kam
vina konstatējusi: 1) ka vekseli parakstljusi prasltāja kā vekseļdevēja, bet vekseļa tckstu l ī d z a r s t r ī p o j u m i e m
u u a t r u n ā j u m u , k ā t o konstatējusi tiesu zinātniskā ekspertize, izpildījis vekseļņēmējs un žirants Eduards E.; 2) ka
atbildētājam nav tiešu attiecību ar vekseldevēju; 3) ka lietā
nav nekādu norādījumu uz to, kas varētu apgazt prezumpciju par atbildētāja labticību pie vcksela sanemsanas, un 4) ka
atbildētājs vckseli saņēmis ar izlabojumiem, bet šie izlabojumi
atzīmēti vekseļa tekstā pirms vekscļdevēja paraksta, kā to
prasa Vekseļu likumu 13. pants. Pamatojoties uz šiem konstatejumiem, Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka prasītāja
kā vekseļdevēja varētu, saskaņā ar Vekseļlik. 33. р., celt ierunas tikai tādā gadījumā, ja vekselis no atbildētāja ncbūtu iegūts labā ticībā, uz ко, kā jau augšā minēts, nekādu norādījurnu nav, un ka pieņemot šādu vekseli atbildētājs no savas
puses nekādu neuzmanību nav pielaidis un ta к » а к t a m i r
v i s i v e k s e ļ a r e k v i z ī t i , tad pēc Apgabaltiesas gala
slēdziena prasība atraidāma. Savā kasācijas sūdzībā prasītāja, apstrīdot Apgabaltiesas sprieduma pareizību, aizrāda, ka
Veks. lik. 13. p. nosakot, ka labojumi jāatzīmē pirms vekseļdevēja paraksta, paredz, ka sie labojumi arī laika ziņā jāatzīmē pirms vekseļa parakstīšanas, lai apliecinātu, ka labojumi
notiek ar vekseldevēja piekrišanu; citādi vekseļņēmējs varētu,
izdarot pašam bez vekseļdevēja piekrišanas labojumus un ievedot atrunājumu atzīmes, vekseli padarīt par tādu, kuru vekseldevējs nekad nav gribējis izdot. Prasītājas kasācijas sūdziba pelna ievērlbu. Ja likumdevējs Veks. lik. 13. pantā pra
sa, lai visi izlabojumi vekseli, kuri tā saturu (3. p.) ievērojami
groza, jaatzīmē pirms vekseļdeveja paraksta, tu tad acīmredzami ar to noliiku, lai sie izlabojumi būtu izdariti no paša
vekseļdevēja, kas ar savu sekojošo parakstu sankcionē un apstiprina šo izlabojumu pareizību. Ar parakstu parakstītājs apliccina teksta saskaņu ar viņa gribas izteikumu, ar īstenību
(subscriptio tenct subscribentem). Tarndēl arī visiem teksta
izlabojumiem jābfit apliecinātiem по tā paša parakstītāja, kas
parakstījies zem teksta, vai citiem vārdiem, šiem izlabojumiem

569

Vekselu likiimi.

jabut saskaņoticm ar parakstītāja gribu. Tas izriet an по likumdošanas motlviem zem Veks. lik. 13. р., kur burtiski aizrādīts: »Для устранения злоупотреблений. признано целе
сообразно, что поправки, о коихъ идетъ р'Ьчь въ 13-ой
статьъ\ должны быть оговорены п р е д ъ подписью (а не
за подписью) векселедателя въ томъ именно смис.тв, чтобы
подпись была одна и д'Блалась уже п о е л 'I; о г о в о р к и
п о п р а в о к ъ (1899. g. Paskaidrojums 10. lp.)". Dotā gadījumā izlabojumi tikuši izdarīti samaksas termiņa apzīmējumā,
kas, saskauā ar Veks. lik. 3. р., uz kuru atsaucas 13. р., ir vekse|a sastāvdaļa un viņa essentiale; viņi izdarītl, kā to konstatējusi Apsabaltiesa, saskanā ar tiesu zinātniskās ekspertīzes
atzinumu no pirmā vekselņēmēja Eduarda E. un pie tam i e v ē r o j a m i v ē l ā k par termiņa ierakstīšami nn p ē с v e k s e ļ a p a r a k s t ī š a n a s . Zie tādicni apstākļiem Apgabaltiesai bija jākonstatē, ka minetie pārlabojumi saskan ar vekscļdevējas gribu, bez kuras piekrišanas nckādi labojumi nav
pielaižami. Tā kā saskaņā ar Veks. lik. 14. р., akts, kur§ neapmierina 13. pantā norādītos prasījumus nav uzskatāms par
vekseli, tad jautājumam par atbildētāja laun- vai labticību pie
tāda veksela saņemšanas nav nozīmes.
(1934. g. 14. jūn. spr. Nr. 1836, Koreckis pr. 1. pr. Krogzemi.)

14.
1) Senats jau ir paskaidrojis (CKD. Spr. 28/852), ka nav
по svara, kādā laikā blanko vekseli apfnaksā ar zīmognodevu,
resp. dzēš ar vekseļdevēja parakstu uz tā atrodošās zīmog"markas. ja tik tas ir ti'oticis pirms vekseļa protestēšanas un
vekseļprasījuma celšanas. Tādēl prasītāja pilnvarnieka. uzskats, ka blanko vekselim jābūt apmaksātam ar zīmognodevu,
jau pie nodošanas, nav pareizs. Bet šinī gadījumā blankovekselis bija apmaksāts ar zīmognodevu jau pie nodošanas. PrasTtāja pilnvarnieks atzīst, ka uz vekseļa atrodošās divas
л p a k š ē j ā s zTmogmarkas ā Ls 0,40 katra — kasācijas sūdzībā iet runa tikai par šīm divām zīrnogmarkām un jautājums
par divām zīmoffmarkām ā Ls 1,— katru, nav aizkustināts —
ir dzēstas ar 1924. gada 15. janvara datumu un pie tam, kā
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tas izriet no viņa paskaidrojumicm Tiesu Palātas 1930. g. 30
aprlļa sēdē, ar tā paša L. roku, kurš vekseli arī bija parakstī
jis. Senats jau ir paskaidrojis (CKD. spr. 29/69), ka nav izŠķirošas nozīrnes tarn, ja datums, kas atzīmēts uz žlmogmar
kārn, nesakrlt ar datumu. ar kufU vekselblankcte ir vēlāk aiz
pildita, jo tādā gadījumā, izšķiroša nozīme ir datutnam, ar kuП1 ir aizpildita veksejblankete. Tādēl arī šinī gadījumā nav
izšķirošas nozīmes tam, ka abi sie datumi nesakrīt im lietas iznākumam nav arī nozīmes tam, ka uz minētām divām
zīmogmarkām 1924. gads ir pārtaislts uz 1927. gadu, jo šis izlabojums negroza vekseļa saturu pēc bīītības (Veks. nolik. 13.
pants). Pie tādiem apstākļiem Tiesn Palāta varēja atstāt bcz
ievēribas prasītāja lūgumu izdarīt ekspertīzi jautājumā par toļ
vai dzēšanas datums uz minētām divām zīmogmarkārn ir pārtaisīts no 1924. gada uz 1927. gadu. Gan būtu no svara, ka
markas n a v dzestas ar vekseldevējas parakstu vai spiedogu (sk. Veks. lik. 3. p. 2. piez. 1. teik., 1925. g". izd.), bet taisnļ
par to prasītājs runā pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzībāļ
Tāpēc šāds viņa paskaidrojums nav Senātā vērā ņernams.
(1934. g. 17. apr. spr. Nr. 149. Cīšļa pr. 1. pr. Latgales Lauksaimn.
centr. kooperātīvu.)

2) Apgabaltiesa atzīst, ka atbildētājam, saņcmot vekseļblanketi no pirmajā ņēmēja, sava tēva, bija tiesība šo blankcti
aizpildīt uz s a v a vārda. Ar to Apgabaltiesa atzlst, ka visai
ar prasītāja parakstīto blanketi saistītās tiesības, tā tad arī
prasījuma tiesības pēc aizpildāmās blanketes, jau pasas par
sevi pārgājušas uz atbildētāju. Tomēr Apgabaltiesa neparcizi
atzinusi, ka šinī gadījuraā bija prasāms vēl kāds tālāks cesiju
(pat ne indosamenta) akts. Nododot vekseļblanketi (kas parakstīta no vekseldevēja) citai personai, ieprickšējais, šādas
vekselblanketes turētājs nodod citai personai tiesību blankcti
aizpildīt, vai nn uz šīs citas personas vārdu, vai uz kādas tre
šās personas vārdn. Ja parakstītā blankete tikusi savā laikā
nodota no prasītāja, atbildētāja tēvam kantorī kā nodrošinājums, tad šo blanketi nevar uzskatit par bezvalūtīgu, jo blanketas turētājam tiesība šo blanketi reālizēt un blanketes pa
rakstltājam tad bfitu jāpierāda, ka 1) tagadējam turētājam par
blanketes izdošanas apstākjiem bijis zināms, un 2) ka nodroši
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näjuma rcalizācijai nav pamata. Apgabaltiesa tomēr nenoliedz, ka nodrošinājuma reālizficija bijusi pamatota, jo atbildetāja tēvs savukārt bijis spiests maksāt pēc kāda par prasitāju
užņemta galvojuma. Tāpēc Apgäbaltiesai nebija pietiekoša
pamata atzīt, ka prasītcājam pēc veksela nekas nav jāmaksā.
(19.34. g. 23. marta / 18. aprila spr. Nr. 711. Mittelhofa nr. ]. pp.
Alksni.)

17.
Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka Friča A. izdoto vekseli
prasītājs žirējis kā pirmais veksela ņcmējs, un pēc tam to nodevis atpakaļ veksela devēiam. Vekselis esot nodots atpakaļ
dzēšanai saskaņā ar Veks. lik. 17. р., kādēl vekseļsaistība vairs
nepastāvējusi. Ja nu vekseldevējs, tomēr, pretēji prasītāja gribai, laidis vekseli no jauna apgrozībā un tas nonācis aībildetāja
rokās, tad esot jākonstatē, ka atbildētājs ir ic.t,ruvis vekseli
pret sava tiešā priekš^ājēja (prasītāja) gribu, kādēl prasība uz
Veks. Hk. 17. un 33. p. p. pamata esot apmierinama. Nākot
pie šāda slēdziena, Apgabaltiesa tomēr nav ņēmusi vērā paša
prasītāja paskaidrojurnus lietā, ka viņs vekseli žirējis uz A.
liīgumu, lai A. kā vekseldevējs varētu ar žirētā vekseļa palīdzību aizņemties iiaudu, un ka viņš vekseli atdevis vekseļdevējam taisni ar nolfiku dot pēdējam iespēju laist to apk r rozībā.
Prasītājs savā prasības lūffurcā nenoliedz, ka vekselis bija aizpildārns un dodams tālāk ar viņa, kā žiranta atbildību, tikai
prasītājs icrobežo savu atbildību ar Ls 60,—, par kadu siimmu
vienīgi bijis domāts vekselis. Pie tādieni apstākliein krīt Apuabaltiesas motīvs par veksela iziešanu apgro.zībā'pretēji prasftā.ia gribai, bet kas atticeas uz Vcks. lik. 17. р., tad šim pantam apskatāmā gadījuma robežās ir vienīgi tā nozīme, ka pats
vekseldevējs nevarētu uzstāties par sava paša veksela krcditoru, im veksela nonākšaua vit.ia rokās pēe s a m a k s a s nozīrrētu vcksclsaistības dzēšanu. Šis pants taisni nav attieeināms uz gadījttmiem, kad veksela ņēmējs ar savu žiro nodot
vekseli vekseldevējain nolūkā radīt apgrozības spējī.iru vekselsaistību uz tādu attiecību pamata ar vckseldevēju, kuras stāv
ārpus vekscllikuma. No Veks. lik. viedokla, pat ja prasītājs
hi'tu uzlicis „draudzības žiro", prasītājs būtu uzņēmies patstā-
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vigu atbildlbu par veksela samaksu (Sen. CKD. spried.
2281, 33. g.). Nepareizi picmerojot partu attiecībām Vcks.
17. p. 1111 neapsverot atbildētāja aizrādīj*tnnu, ka savu žiro
sītājs uz veksela devis labprātīgi, Apgabaltiesa parkapusi
mincto Veks. lik. pantu, tā ari Civ. proc. nolik. 196. р..

Nr.
lik.
prakā

(1934. g. 17. maija spr. Nr. 1016, Zaķa pr. 1. pr. Zīvu.)

31.
Apgabaltiesa, saskaņā ar prasības saturu, konstatē, ka
tā celta uz Civ. pr. nolik. 239. p. pamata par to, ka pēc prasības raksta aprādītiem 7 vekseliem atbildetajiem no prasftajas
nekas nepienākas. Izejot no šāda prasības rakstura, Apgabalticsai bija pietiekoss iemesls atzīt, ka prasītājai šī prasība
bijusi jācel 3 mēnešu laikā по 239. р. 1. teik. paredzētiem termii.iiem. Apgabaltiesa pie tarn piclaidusi, ka attiecībā uz 3
vekseliem (par Ls 130,—, 100,—, 50,—, кора par Ls 280,—)
minētais laiks vēl nebija notecējis prasības celšanas dienā. Pretēji prasītājas domām, 239. р. taisni attiecināms arī uz viņu,
jo pēc būtības, prasītāja apstrīd atbildētāja Jāņa Р., prasitajas
vārdā, uzrakstītā indosamenta saistošo spēku pašai prasītājai,
saskaņā ar Vcks. nolik. 31. р.. Apgabaltiesa, atzīstot, ka attiecībā uz minētiem 3 vekseliem 239. р. parcdzētais 3 mēnešu
laiks nebija notecējis praslbas cclsanas laikā, tomēr nav piespriedusi prasibu arī par šiem 3 vekseliem uz tā pamata, ka
„iznemot izmeklēšanas tiesneša lēmumu, nav nekādi pierādījumi prasībai". Šai zinā Apgabaltiesa nepareizi sadalījusi pierādīšanas nastu starp partiem. Ja atbildētāji apgalvo, ka Jāņa
P. prasitajas vārdā uzrakstītais indosaments esot prasltājai saistošs, tad taisni a t b i l d e t a j i e m , kas uz šo indosamentu
dibina savu vekselprasību pret tagadējo prasītāju, bija jāpierāda Jāņa P. leģitimācijas tiesība indosamentu uzrakstīšanai pra
sitajas vārdā (sk. Staubs kommentāru pie vācu Hgb. 95. p. 1111
proti piez. 10-b, kāds 95. p. pēc satura pilnīgi scdzas ar L«
veks. nolikuma 31. р.). Tā tad, nevis prasītājai bija jāpierāda,
ka Jānim P. nav bijusi tiesība uzrakstīt minēto indosamentu,
bet, taisni otrādi, atbildetajiem bija noteikti jfipierāda, ka I'.
tādas ticsības patiesi ir bijušas. Preteji prasītājas domām, taa
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apstāklis vicn, ka viņa iemaksājusi tiesū nodokli 4% apmērā,
neizšķir jautājumu par prasības jūridisko raksturu, bot devis
prasītājai tikai tiesību licki samaksāto nodokļa daļu atprasīt
atpakal no fisķa.
(1931. s. 16. maija spr. Nr. 778, Hārtas patēr. biedr. „Kooperatīvs"
111". I. pr. Liepājas Vācu krāj-aizd. s-bti un c.)

—
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Nodevu nolikums.
207.

No Nodevu nolikuma 207. panta satura neizriet, ka zeffl
parada.prasījumiem (долговое имущество) i r saprotami tikfl
apstrīdētie prasījumi. Tādēļ šinī gadījumā nav nozīmes an
stāklim, ka mantinieku debitore savu parādu atzīst, bet im
svara ir viemgi jautājums par to, vai Nodokļu departanu-in.i
uzdotā summa ir parāda prasījums. Par tādu Tiesu Palāta
varēja atzīt, jo по parādzīmes satura izriet, ka dēbitore
summu saņēma kā aizdevumu.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 240, Lasmaua niaiit. 1.)

1928. £. 6. jun. Lik. par nekustamas inaiitas atsaviiiašanu
(L. kr. 129).*)
Tiesu Palāta atrod, ka uz Agrārās rcformas likuma 3.
panta a pktā paredzētās neatsavināmās dalas atsavināšanu nav
attiēcināms 1928. g. Lik. par nekustamas mantas atsavināŠanu
I. panta 14. pkts, jo neatsavināmā daja nav uzskatāma par
„piešķirtu uz agrārrcformas likuma pamata"; по zcmju fonda
zemi icgūst uz jaunradītu tiesību pamata, kurpretim ncatsaviiKimā dala paliek agrākam īpašniekam uz agrāko tiesību pa
mata, kuras likums tieši uzsvcr par ucaizskārtām ar tām
formālitātēm, kuras izdarāmas zemes ierīcības kārtībā. Tāpat
Tiesu Palāta atrod, ka tanī momentā, kad neatsavināmā daļa
liek icvesta zemes grāmatās uz agrākā muižas Tpašnieka vārda, ucnotiek nekāda iēgūšana, jo agrākais īpašnieks vispāri
игко neiegīīst uz agrārreformas likuma pamata; akts, uz kura
piiiiata, saskauā ar 1923. g. 31. marta korröboraeijas likumu,
Kernes grāmatās ieved neatsavinamo daļu uz agrākā īpašnieka
v.iida, nav nekāds jauns iegūšanas apliecinājums, bet Šāds
• iKls fiksē tikvien tā sašaurinātā areala liclumu un robežas,
Ims joprojām paliek agrākām īpašniekam uz agrākā tituļa
pamata. Tādēl Tiesu Palāta ir nākusi pie slēdziena, ka kontrahentu 1928. g. 10. decembra līgums par ncatsavināmās dal,is atsavināšanu par Ls 25.250,— ir padots vērtības pieauguiii.i nodoklim, un ka Nodokļu departaments par pēdējās iegūlauas momentu pareizi ir uorādījis 1919. g. marta rnēnesī, kad
iniiiža iegūta mantošanas celā.
Kasācijas stidzība par Tiesu Palātas lēmumu nepelna ie■ \ ihn.

(ian kasācijas siidzības iesniedzejs aizrāda uz to, ka neil nvināmās dalas, kā hipotēkāriskās vienības, eksistence vis*) Šl likmna Л dala atcelta ar 1934. g. 23. marta lik. (L. kr. 81).

Lik. par iiekustamas
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mantas atsavinäsanu.
pār ir Lzcēlusies vienīgi patcicoties Agrārās reformas likumam
uu valdības iniciātīvci šīs daļas ierādīšana, im ka ar jčdzienu
„piešķirt" 1928. g. Lik. par nekust. mantas atsavinäsanu I.
panta 14. pkta, nozīmē nav domāts apzīmčt tikai īpašuma tie
sību pārvcšanu jeb jaunnodibināšanu, kādcļ vardi „piešķirto
hipotēkārisko vienību" esot attiecināmi ari uz ueatsavināmo
daļu, kura, kā tāda, reālu veidu picņcm tikai ar valdības ierādīšanu un icrādīšanas akta korrčborēšanu zemcs grāmatās]
Tomēr šādi apsvērumi ncvar satricināt Tiesu Palātas slēdziedu pareizību, jo neatsavināmās dalas īpašnīeks to sanem nevis
uz valsts zernes fonda zemju p i e š ķ i r š a n a s pamata Agrārās reformas lik. 2. dalas 39.—45. р. р. paredzētā kārtībā]
bet gan uz akta pamata par neatsavināmās daļas noteikšanu
un tās atstāšanu agrākam īpašniekam (1923. g. 31. marta lik.
6. pants); zemes, kuras a t s t ā t a s kā neatsavināmā daļā,
taisni nevar būt „piešķirtas" īpašniekam Agrārās reformas li
kuma nozīme (sal. Sen. CKD. spried. Nr. 1787, 29. g.). Tādēl
Ticsu Palāta zem „piešķirtām hipotēkāriskām vienībām" 1928.
g. lik. 1. p. 14. pkt. nozīmē pareizi nav pārvedusi .agrākam īpasniekam „atstāto" neatsavināmo daļu. Ar to pašu izšķiras arī
otrs kasācijas sūdzībā paceltais jautājums par to, vai par „pēdējo iegūšanu" 1928. s;. lik. par nekust. mantas atsavinäsanu
5. panta nozīmē nav nzskatāms tas moments, kad neatsavināmā daļa tiek korroborēta zemes grāmatās uz bij. muižas
īpašnieka varda. Pretēji kasācijas sīīdzības iesniedzēja domām, īpašuma tiesības uz neatsavināmo dalu nebūt nav zaudētas ar atsavinātās muižas pārvešanu zemes grāmatās u/.
valsts vārda, jo tās taisni nctiek aizskārtas ar tādu pārvcšanu
(1923. g. 31. marta lik. 3. р.), bet tiek a t s t ā t a s ar īpašu
aktu (6. р.), korroborējot to (б., 11. р. р.), un atdalot neatsavināmo dalu по atsavinātās rauižas zemes grāmatās, kāda atdalīšana principā по likuma tiek dcklarēta rcizā ar muižas pār
vešanu uz valsts vārda (3. р.). Tīri dogmātiski varētu aizraJ
dīt, ka At^r. rcf. likums rāda savädu īpašuma tiesību katēgorijlļ
atlieclbā uz rcalu dalu, atzīstot tadu bez noteiktām robežāra
un nesaistot to ar notciktu vietu. Līdz šim tcdrijā atzīst šfidu
nenotciktību tikai atticcībā uz mantas nereālām dalām, profj
uz lTdzīpašumu „zur gesamten Hand" pēc L. с. lik. 79. р., kuļ
noteiktas ideālās dalas taisni n e p a s t ā v . Agrārrefonnas likļ
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Līk. par nekustamas
mantas atsavināšanu.
tad пи šādu nenoteiktību pārnes arī uz reālu daju, atzīst īpašurna tiesības nz neizdalītas mantas reālu daļu, kāda paliktu
vcsclās mantas bijušani īpašniekam. Pie tādiem apstakliein
Tiesn Palata varēja nākt pie slēdziena, ka neatsavināmā daļa
joprojām ir palikusi agfākam Ipašniekam uz agrākā tituļa pamata, un varēja attiecī.ici apzīmēt par „pēdējo iegūšanu" viua
asrākā tituļa ie.^ūšanas momentu.
(1934. g. 21. marta spr. Nr. 114, Taube im Tīzenhaiizena 1.)

—
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1929. g. 17. maija papildinājums kreditlikumos (L. kr. 122).
Senāta virsprokurors licis Senāta apvienotai sapulcei
priekšā izšķirt tieslietu ministra rakstā pievcsto jautājumu
par to, vai var kādu, kā kooperātīvu sabiedrlbü reģistrčtu, organizäciju „pārverst" akciju sabiedrībā. Tieslietu ministra ierosinātais jautājums radies по domstarpības starp viņu un finanču ministru .iautājumā, vai finanču ministram tiesība, pārvaldības kārtībā apstiprināt kādas jaundibināmas akciju s.abiedrības statūtus, pārvērst kādu pastāvošu kooperātīvu sabiedrību akciju sabiedrībā. Finanču ministrija šo jautājumu izšķīrusi apstiprinoši uz tā pamata, ka pēc 25. maija likuma par
fūzijām (Lik. kr. 122) savstarpējām kreditbiedrībām esot tiesība apvienoties ar komercbankam, t. i. akciju sabiedrībām, un
ka savstarpējās kreditbiedrības „pēc būtības esot kooperātīvi,
kaut gan tās netiek kā kooperātīvi reģistretas Apgabaltiesas
reģistrācijas nodaļā". Šāds Finanču ministrijas uzskats atzīstams par maldīgu. Vispirms Savstarpējās kreditbiedrības nav
„pēc būtlbas" pielīdzināmas kooperātīviem. Savstarpēju krcditbicdrību, kā tīri kapitālistisku organizāciju, operācijas vērstas tieši uz pelņas iegūšanu saviem biedricm bez pelņas aprobežojumu. Turpretim kooperātīva mērķis ir veicināt savu
biedru materiālo un g a r ī g o labklājību, kopīgi organizējot
dažādus saimnieciskus uzņēmumus un biedru darbu (Lik. par
kooper. 1. р.). Tāpēc kooperātīvos uz pajām izmaksājamais
pelņas lielums nedrīkst pārsniegt 8% (11. p. 1it. b). Savstar
peju kreditbiedrību statūtus apstiprina finanču mmistrs (Lik.
kr. 1926. g. Nr. 6, 144) un viņam pieder arī uzraudz^ba par tarn
(Lik. kr. 1925. g. Nr. 10). Kooperātīvu statūti, turt)retim, rc
gistrējami Apgabaltiesā un viņiem valdības atļauja nav vaja
dzīga (Lik. par kooper. 4. р.), pie kam, uzraudzības zit.iā, koo
perātīvi tieši padoti kooperātīvu revlzijas padomei (Lik. kr.
1927. g. Nr. 124). Tā tad, starp abām minētām sabiedrībam
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pastāv fundamentāla izšķirība mērķī, saimniecības noz-īmē, dibināšānā im pašā struktūrā (Senāla CKD. spricd. 1933. g. Nr.
1425, 1426). Tāpēc arī par „analoģiju" starp kadu kreditbiedrību un savstarpēju apdrošināšanas biedrību (kā kooperātīvu) ncvar bīīt runas. Par kādas sabicdrības „pārveršanos"
kādā cita sabicdrībā varētu runāt tikai tad, ja abām sabiedrībäm bīītu vienāda iekšēja struktīīra un līdzī^s jūridisks uii
ekonomisks pamats (salīdz. Scnāta Administratīvā dep. spried.
1923. R. Nr. 2974; spr. kr. 1923. g. Nr. 44. un Senate CKD.
spried. 1925. g. Nr. 160; spr.kr. 1925. g. Nr. 62), un ja pie tarn
vicnas sabiedribas likvidacija im jaunas sabiedrības dibināšana koncentrētos vienas un tās pašas valdības iestādcs pārzinašanā un uzraudzlbā. Taisni šāda prieksnoteikuma nav
priekšā esošā gadījumā. Taču, lai kooperative it kā „pārvēfstos" akciju sabicdrībā, vispirms tam būtu jālikvidējas. Kooperātīva likvidācija norisinās pilnTgi ārpus finanču ministra
uzraudzības un atļaujas došanas sfēras (Lik. par kooperāt.
36. sek. р. р., sk. arī 1927. g. lik. 1. kr. 124; un 1928. g. Noteik.
1. kr. 77). Tieslietu ministrs pareizi aizrāda uz „pārveršanās"
procedūras un priekšnoteikumu analo&iju ar ftlziju. Arī fīīzijfi
— principā — abām apvienojamām sabiedrībām jābūt līdzīgai
strukturai un lidzīg-am jūridiskam an ekonomiskam pamatam
(sk. pievestos Senāta Administrātīva un Civīldepartamentu
spriedumus). Izuēmums, ко šai ziņā paredz 1929. g. 25. maija
Iikums (Lik. kr. 122) savstarpēju kreditbiedrību pievienošaiiai
komercbankam iztulkojams visšaurākā izpratnē un nekad nav
attiecināms uz kooperātīvu pievicnošanu akciju sabiedrībām.
Mīīsu jaunākā likumdošana #an parcdz arī kooperātīvu fūziju.
bet vienīgi kooperātīvu starpā, bet ne ar kādām citām sabiedriskām organizācijām (sk. 1933. g. 28. apnļa Noteik.: Lik.
kr. 129).
Aiz aprādītiem iemcsliem atrodot, ka priekšā liktais jautājums izšķirams atraidoši, Senats, uzklausījis virsprokurora
atzinumu, n o l c m j : atzīt, ka priekšā liktais jautajums izšķirams atraidoši.
(Sen. Apv. sap. spried. 1934. g. Nr. 24.)
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Not. par pilsetu ienakumiem, izdevumiem un budžetiem.
Apgabaltiesa apmierinājusi atbildētāja Pētera N. sav
laikā celtu prasību pret Cēsu pilsetu par Ls 478,—, par alga
izmaksu. Šī summa līdz ar % un prāvošanās izdevumiem tika samaksāta, bet Senats šo lietu tās nepiekritības dēl izbel-j
dza un sakarā ar to Cēsu pilsēta cēlusi prasību pret Pēteri щ
par nepareizi samaksātās summas atpakal piespriešanu.
Apgabaltiesa, konstatējot, ka atbildētājs N. piedzinis s
vä laikā zināmu summu uz izpildraksta pamata, kurš vēlāk atzlts par neesošu, varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētāja rīcībā atradās Cēsu pilsētas nauda bez likumīga pamata, kādēj
pareizi apmierinājusi prasību. Ar ко atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd pievc
stā slēdziena pareizību. Kā pareizi aizrādīja Apgabaltiesa.
Notcikumu par pilsētu ienakumiem, izdevumiem un budžetiem
142. р. neattiecas uz tādiem i z ņ ē m u m a g a d ī j u m i e m .
kad uauda piedzīta uz tiesas sprieduma pamata, un pretēji atbildētāja paskaidrojumiem Apgabaltiesai nebija pamata apsvērt
jautājumu par to, vai šī nauda atbildētājam p i e n ā c ā s , kā
pilsetas pašvaldības darbiniekam, vai nē, jo šinī lietā jautāi
jums grozījies vien ap to, vai no Cēsu pilsētas piedzītā suiu
ma pareizi a t г о d a s atbildētāja rīcībā, vai nē.
(1934. g. 17. maija spr. Nr. 1064, Cēsu pilsētas pr. 1. pr. Neiju.)

— 581

Noteik. par kooperatīvam sabiedrībam un viau savienībām.
Apgabaltiesa apmierinājusi prasību uz tā pamata, ka nedz
no prasītajas statiltiem, nedz no likuma par kooperātīviem,
ucizrietot, ka biedru papildu atbildība iestātos tikai vai nu ar
vina izstāšanos, vai ar koopcrātīvu Iikvidāciju, resp. konkursa
atklāšanu, un ka, turpretim, pēc statīītu 58. § un lik. 12., 19.
р. р., biedri esot atbildīgi ar savām pajām pilnā apmērā Sta
tutes tiotciktās summās un līdz tais noteiktam termiņara. Šāds
Apgabaltiesas uzskats atzistams par maldīgu Prasītāja pieder
pie kooperātīvicm, kurās biedru atbildlbas summa ir 10 reizes lielāka par biedru paju kopsummu (st. 11. § un lik. 12. p.
2. pkt.). No koopcracijas tcörijas viedokļa nav pielaižams
biedrus picvilkt pie atbildlbas, kamer kooperātīvam ir vēl manta zaudējumu seg-šanai. Kooperātīvs ir personu, bet ne kapitālu apvienība; viņa mērķis un uzdevums ir sekmēt biedru
saimniec'bu vai darbu. Tāpēc ar kooperātīvās organizācijas
būtību nav savienojama tāda rīcība, kas varētu novest pie
biedru pazaudēšanas (ar vinu izslē.^šanu vai izstašanos), sagläbjot mantu. Latvijas likums nedod pamatu ieskatam, ka
biedru atbiklība būtu refdizējama kooperātīva pastāvēšanas
laikā, kad kooperātīvam pašam ir vēl manta, ar ко segt savus
zaudējumu. Likuma 43. р. runā par biedru papildu atbildibu saskaoā ar noteikumu 12. р.. kurā noteikta biedru papildu atbildība. Likuma 43. p. ir ievests likuma nodalā p a r s a b i с d r I b a s
d a r b l b a s i z b fei g š a n u. Izcjot no sistēmatiskās likumtulkošanas, tādēļ jānāk pie slēdziena, ka likuma 12. р. рагеdzētā papildu atbildlbas saistības izpildīšana iestājas prct
biedru tikai sabiedrības darbību izbeidzot, lai apmierinātu sabiedrlbas kreditorus. Tas pats izrict no prasītājas statütii
108. §, kurš täpat ievietots nodaļā, kur iet runa par sabiedrlbas
likvidāeiju. Pievestie likuma un statīītu panti taisni atsaucas
uu norada uz to, ka tikai sabiedrības likvidācijas gadījumā ie-
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stäjas papildu atbildības izpildīšanās moments. Bcz tam vēl
par zaudt'jumu izdallšanu starp bicdricm runā aii 31. р., kura
4. pkts iiosaka, ka piinsapulces uzdcvums ir arī „caurlūkot un
apstiprināt pārskatus un budžetus un izdalīt pe|ņu un zaudējumus". Tas ir viss, un tas ir par maz, lai no tā izrietinātu atzinuniu, ka Latvijas likumā būtu domäta bicdru atbildības reälizēšana koopcrātīva pastāvēšanas laikā, ncizlietojot zaudējumu segšanai visu kooperātīva mantu. Latvijas likuma noteikumi, paredzot bicdru papildu atbildības ex professo taisni tikai savā VI nodaļā par sabiedrības izbeigšanos, nc vārda par
bicdru aibildlbu nemin tanīs likuma nodalās, kurās ir runa par
kcoperātīva attiecībām ar bicdriem vina p a s t ā v ē š a n a s
laikā. Likuma 12. p. 2. pkts nosaka, ka biedrs atbild statūtus
noteiktās summas lielumā, bct ncmaz nenosaka, ka bicdram
katru gadu būtu jāatbild tādā apmērā. Tā tad, arī Latvijas likums piclaiž biedru atbildības rcālizčšanu tikai kooperātīvarn
izbcidzotics. Biedru atbildības jautājums koopcrātīva pastāvēšanas laikā, bicdricm palickot kooperātlvā, kā pēc Vācijas, tā
arī jo vairāk pēc i.atvijas kooperātīvā likuma, parcizi ir atrisināms tādā kārtā, ka ar saviem tekošiem zaudčjumiem kooperātīvam jātiek pašam galā; šim nolūkam viyam obligātoriski
jākraj rczcrvcs kapitāls (sk. P. Berģis, Biedru atbildība koopcrātīvās organizācijās 46.—49. lpp., un Jcvlanovs, Kooperātīvās ticsības 1934. g., 69.—72. lpp.). Kā pareizi aizrāda atbildētājs, lai koopeiātīvs varētu darboties, lai būtu no kā segt
zaudējumus, lcamēr vēl nav uzkrāti rezerves kapitrdi, pastav
pajas; tādēl jārēkinās ar biedru pajām. Ja, kooperātīvam
pastāvot, iemalisāto paju ncpietiek, tad kooperātīvs izrādās par
maksātnespējīgu, un tas, kā bankrotējis, likvidējams. Tikai likvidācijas Radījumā, ja kooperātīvu saistību apmierināšanai ncpictiek lidzeklu, t. i. bilances pasīvs pārsniedz aktīvu, bicdricm
jäizdara papildu icmaksas, saskai;ā ar viņu atbildības apmēricm. īstenībā prasīt picmaksu no biedriem piclaižama tikai
divos gadījumos: a) pie gallgas norēķināšanās ar izstājušos
bicdru (Lik. 20. р.), un b) pic kooperātīva likvidācijas (Lik. 43.
р.), t. i. kad izbeidzas bicdra atticcības ar kooperātīvu, vai izbcidzas kooperātīva pastāvēšana. Abos šais gadījumos nevaf
prasīt no biedra divreizējas vai vairākrcizējas piemaksas u/
atbildības summas rēķina, jo abos gadījumos ar piespicdu pie
maksas (papildu icmaksas) izdarīšanu jau izbeidzas visas biedra
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Noteik. par kooperativām
sab. im v i i.in savienībām.
atticcibas ar kooperātīvu. Likums neparcdz iespējamību prasīt
по bicdricm piespiedu iemaksas, kamēr tie sastāv kooperative
ни kamēr kooperātīvs vcl darbojas. Pretējā gadījumā biedra atbildlba pārsniegtu statūtos paredzcto atbildību, kā tas ir runā
esoŠā gadījumā, kur jau pirnis bicdru izstāšanās un pinns kooperātīva likvidācijas picdzcn 110 biedriein picmaksas. Par to,
ka sabiednbas tekošās darbības zaudējumu segrŠariai varētu
picdzīt по biedra papildu atbildību, likumā nav nckādu norādījumu. Tāpat statūtu 11. uii 12. §§, uz kuriem cclta prasība,
nav norādījumu uz to, ka biedru papildu atbildību varctu piedzīt katrā laikā, neizbeidzot sabicdrības darbību. Šie paragrafi ir ievietoti uodaļā par biedru atbildibu vispāri. Sakarā
ar statūtu 14. §, sabicdrības tckošai, normāldarbībai biedri icmaksā pajas. Nekādas citas iemaksas по bicdra lckošai sa
biednbas darbībai likums im statūti neprasa. Tādēļ sabiedn
bas tekošai darblbai jānorit iemaksāto paju, resp. pamatkapitāla, apmērā. Prasītāja tieapgalvo, ka vii,ias pilnsapulcc būtu
lēmusi par prasītājas likvidaciju. Prasītāja ncatrodas arī konkursā. Lai gan likumā (1. р.). un Statutes (2. §■) sabiedrības
mērkis ir notcikts „ . . . vcicināt savu biedru materiālo un garīgo labklājlbu...", tomēr prasītāja sistēmātiski katru ,y:adu
strādājusi ar zaudējumiem. Šāda darbība vairs neatbilst likuma noteikumiem. Ja pasīvs pärsniedz aktīvu, tad prasītājai
bija jālikvidējās im tndā gadījumā virjai bija japicdzen по
biedriem papildu atbildības picmaksas. Bet, uzliekot bicdriem
maksāt katru gadu tekosos izdevumus („zaudčjunuis"), nozīmē kopsummā p a a u g s t i n ā t biedru statūtos notcikto pa
pildu atbildības apmēru. Jo, scdzot ar papildu atbildības icmaksām tckošos biedrības darbības zaudcjumus, bicdru atbildība paaugstinātos. Biedri, samaksājot šos izdevumus, sabicdrības likvidācijas gadījumā atbild atkal 10 kartēji. Šāds
stāvoklis runā pretim bicdru
aprobežotas
atbildīb a s institūtam, pārvēršot statūtos paredzēto papildu atbildibu
по 10 kārtējās uz daudz lielāku. Tāds stāvoklis neatbilst likuma un statīitu noteikumiem. Apgaķaltiesa tādčl, piemērojbt
likuma 12. p. noteikumus par papildu atbildlbas iestāšanās momcntu pic sabicdrības darbības turpināšanas, nepareizi ir iztulkojusi Noteikumus par kooperātTvām sabiedrībām un viņu savicnībārn 43. p. un prasītājas statūtu 108. р..
(1934. г. 13. jīlnija spr. Nr. 2841, sab. „Spčks" pr. 1. pr. Klaustii.iu.)
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Noteik. par kollektīvu darba līgumu (L. kr. 1927. Nr. 173).
Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma
motlviem, ir konstatejusi: a) ka darba devēju organizacija, pie
kuras piederēja atbildētājs, noslēguši kollektlvu darba līgumu
ar algotu darbinieku organizāciju, pie kuras pieder prasītājs,
pie kam šis līgums reģistrēts 1929. g. 12. septembn, bet par to
publicēts „Vald. Vēstnesī" 1929. g. 17. septembn; b) ka likumā
paredzētā laikā no līguma reģistrēšanas publicēšanas atbildētājs paziņojis par savu izstāšanos по darba devēju organizäcijas, ar ко kollektīva līguma nosacījumi starp partiem nav stājušies spēkā. No savas puscs Tiesu Palāta ir uzsvērusi, ka
saistības organizāciju bicdriem rodas vienīgi ar kollektīva darba līguma registrēšanu un izsludināšanu, un ka taisni
sakarā ar publikāciju stāv biedra tiesība izstāties по organizācijas un novelt по sevis saistības. Šādus Tiesu Palātas konstatējumus un slēdzicnus prasītāja savā kasācijas sūdzībā apstrīd по tā viedokla, ka, pirmkārt, konkrētā gadījumā kollektīvā darba līguma spēkā stāšanās momcnts nav atkarājies по
rcģistrācijas un publikācijas, jo pašā līgumā par to ir paredzēts
daudz agrāks moments, un, otrkārt, pats atbildetājs, vēl pirma
savas izstāšanās по organizācijas, sācis kollektlvo darba līgu
mu reālizēt un piemērot to savās attiecībās ar prasītāju. Ka
attiecas uz pirmo iebildumu, tad noteikums par līguma spēkā
stašanās momenta brlvu noteikšanu starp kollektīvā darba h
guma slēdzējām-pusēm (Noteikumu 8. p.) netangē organizā
cijas atsevišķa biedra individuālO' stāvokli, jo šādam biedram
taisni atkrīt kollektīva darba līguma saistība, ja viņš paziņo
par savu izstāšanos saskaņā ar Noteikumu 10. pantu, un pii
tam neatkarīgi no tarn, vai kollektīvais darba līgums jau bijl
spēkā starp pašām līguma slēdzējam-pusēm (organizācijām|
vai nē. Bet kas attiecas uz otru iebildumu, tad tiesa ir nākuJ
pie slēdziena, ka ar piedalīšanos pie strīda izškiršanas konflik
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Noteik. par kollektīvu darba līgurau.
tu komisijā un pie darba inspektora atbildētājs nebūt nav radījis tādus konkludentus faktus, ka no tiem varētu taisīt slēdzienu par atbildētāja gribu pievienoties visiem kollektīvā
darba līguma nosacījumiem, un ka tādēļ prasītāja apgalvojums,
it kā atbildētājs klusu ciešot picvienojies kollektlvam darba IIgumam, nav picrādīts. Pretēji prasītāja domām, Tiesu Palāta
varēja atbildētāja rīcībā — griežoties pie konfliktu komisijas
— neieraudzīt konkludentu darbību it kā kollektiv a darba līg-uma atzīšanas ziņā. Konfliktu komisijas uzdevums ir „panākt vienošanos" (līg. 9. р.). Pārrunās par vienošanos tomēr
neprejudicē parta īsto stāvokli un tiesības (Civ. lik. 3612. р.;
2938. р.).
(1934. g. 13. jūiiija spr. Nr. 285, Arejva pr. 1. pr. Toše.)
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1927. g. 1. ļun. lik. par algotu darbinieku apdrošinašanu
nelaimes un arodu slimības gadījumos (L. kr. 91).

107.
Tiesu Palāta ir noraidījusi prasību kā priekšlaicīgu aiz t
iemesla, ka prasltājs nav pārsūdzējis apdrošināšanas sabiedrl
bas valdes lēmumu par pensijas noraidīšanu. Pēc Tiesu Palātas domām, pensiju komisijai pārsūdzami netikai valdcs lē-j
rnumi par pensijas pieškiršanu, bet arī lēmumi, ar kuriem pen
sijas pieprasījums no s-bas valdcs tiek noraidīts pašā pamatā,
un pirras nav noticis pensiju komisijas lēmums, nekāds civīltiesisks strīdus par pensijas piešķiršanu starp cietušo un apdrošināšanas s-bu nevar pastāvēt. Tādā kārtā Tiesu Palāta
pieturās pie uzskata, ka 1927. g. likums par als;, darbin. apdrošin. nelaimes gadīj. (106., 107., 112. p. p.) noteic sevišķu kārtību strīdu izšķiršanai par pensijas piešķiršanu un ka visparējais tiesas ceļš pensijas pieprasītājam atklājas tikai pēc pen
siju komisijas galīga lēmuma. Šāds Tiesu Palātas uzskats konkrētā gadījumā nav pareizs tādēl, ka vispārējās tiesāšanas kārtības piemērošanas ierobežojums neatticcas uz gadījumiem, kad
apdrošināŠanas s-ba noraida pensijas pieprasījumn pašā pamatā, aiz tā iemesla — ka konkrētā gadljumā —, ka nelaimes
gadījums nav noticis pie darba, vai sakarā ar darbu. Šādos
gadījumos jau ar apdrošināšanas s-bas lēmumu vien par pra
sījnma atraidīšanu pašā pamatā pensijas pieprasītājs iegūst tie
sībn vērst prasību pret sabiedrību uz vispārēja pamata par pen
sijas piešķiršanu tiesas ce]ā. Šādam viedoklim par labu runā
sekoši apsvērumi. 1927. g. likuma VI nodalas 105.—116. p. p.
(Lik. kr. Nr. 91, 27. g.; Nr. 45, 31. g.) ir zem virsraksta: „pen
sijas pieškiršanas kārtlba" un runā, starp citu, par to, ka 2 ne
dēlu laikā no pensijas pieprasījuma apdrošināšanas s-bai jāpa
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Lik. par alg. darbin, apdr.
iielaim. u. arodu slim. gad.

zii.io cietušam vinas lēmums par pensijas p-i e s p r i e š a n u
HU tās apmēriem, pie kam s-bas valdei ir tiesība izšķirt tikai
tādas a t l ī d z ī b a s , kuru apmērs nepārsniedz L0% по pārcjošā darba spējas ierobežojuma — pretējā gadījumā lietas izšķir pcnsiju komisija (JU6. р.). Katru valdes lēmumu, kas minēts 106. panta, cietušais v a r pārsūdzēt 2 mēnešu laikā pensiju komisijai (107. р.). Pensiju komisija nosaka darba nespējas raksturu un darba spēju zaudējumu apmēru, kā arī strīdus
gadījumos ārsta palīdzības sniey;šanas nepicciešamību un tās
veidus (108. р.). Pensijas komisijas lēmumu s-bas valde pazi1,10 cietušam, kurš 2 mēnešu laikā var picprasīt otrrcizēju pen
siju komisijas lēmuniu, kads ir galīgs un dod pensijas pieprasītājain ticsību 6 mēnešu laikā по lēmuma pazioošanas tfriczties pie tiesas ar strīdu par apdrošināšanas atlīdzību, kāda tiesība pieder arī pašai apdrošināšanas s-bai, ja tā nav apmierināta ar pensijas komisijas lēmumu (112. р.). Jau pats 1927. g.
likums VI nodaļas virsraksts un picvcsto pantu saturs nepārprotami norāda, ka pensiju komisijas nodarbojas vienigi ar piešķiramās pensijas apmēra noteikšanu, bet neizšķir pensijas
pieprasījuma pareizību pašā pamatā gadījumos, kad pieprasījuma izškiršana nestāv atkarībā по darba nespējas rakstura
vai darba spēju zaudējuma apmēra, t. i. tādiem apstākļiem, ar
kuriem noteikšana pēc 108. p. piekrīt pensiju komisijai. Та
tad pensijas pieprasītāja prasība tiesā gan būtu atzīstama par
priekšlaicīgu pa visu to laiku, kamēr y:aIT,u'i izšķiras strīdus par
pieškiramās pensijas apmēriem, jo likumdevējs taisni ir aprobežojis pensijas pieprasītāja ticsību griezties pie ticsas, iekams
nav salīg-a pensiju komisijas lēmuma par pensijas apmēriem
(sal. 112. р.). Bet ar to nav teikts, ka sāds pensijas pieprasītāja aprobežojums attiektos arī uz ^adījumiem, kad pensijas
pieprasījums tick noraidTts по apdrošināšanas s-bas aiz iemesliem, kuru apspriešana vispār neietilpst pensiju komisijas
kompetencē (sal. 108. p. — 1931. g. red.). Ja likumdevējs ir
domājis nodibināt zināmu obli^atorisku kārtību, kādā jāizšķiras
jautajumam par pensijas picsķiršanu pašas apdrosināšanas
s-bas intereses, atņemot pat tiesibu ,y;riezties pie tiesas, pinns
nav galīga Iēmuma par pensijas piešķiršanu, tad likumdcvējs ir
izgājis по zinamas d a r b ī b a s, käda jāizved apdrošināšanas
s-bčii taisni p e u s i j a s p i e š ķ i r š a n ā eaur savāni instan-
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cēm. Tādēl 107. pantā paredzetas pärsudzibas var attiekties
tikai uz tiem 106. pantā paredzeticm valdes lēmumiem, ar kuriem valde patstāvīgi piešķir pensijas savas kompetences ro
bežās. Turpretim valdes lēmumi par pensijas pieprasljuma
noraidīšanu pašā pamatā vispār nesatur nekādu apdrošināšanas s-bas d a r b ī b u taisni pensijas p i e š ķ i r š a n ā , kādēl
arī nav pamata attiecināt uz tādiem valdes lēmumiem to kārtību, kādā jāizšķiras jautājumam par pensijas p i e š ķ i r š a n u pašas s-bas instancēs. Pie tādiem apstākļiem jānāk pie
slēdziena, ka 1927. g. likuma VI nodala, kura runā par pensi
jas p i e š ķ i r š a n a s kārtību, vispār nav piemērojama gadījumiem, kad apdrošināšanas s-ba nemaz negrib pensiju piešķirt, noraidot pensijas pieprasījumu pašā pamatā un vēl aiz
tādiem iemesliem, kuru apskatlšana ncmaz ncietilpst pensiju
komisijas kompetencē. Konkretā gadījumā apdrošināšanas
s-ba ir noraidījusi prasītāja pensijas pieprasījumu pašā pamatä,
apgalvojot, ka nclaimes gadījums nav noticis pie darba. Atrodot pie tādiem apstākļiem prasību it kā par priekšlaicīgu, Tiesu
Palāta ir pārkāpusi Civ. proc. nolik. 1. un 816. р. р..
(1934. g. 13. jūn. spr. Nr. 469, Janula pr. 1. pr. Vispār. apdrošin.
sabiedrību nelaimes gadījumos.)
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grämatvedis 75, 104.
gratifikācija 545.
grāvis 118.
greznuma Lzdevumi 285, 481.
griba, brīva 53, 152, gr. izteikums 172, 223, 473, pēdējā gr. 382.
grozīšana, piekritības 305, prasības pamata gr. 201), spricduīiia gr. 176.

'.i.uti dzicdinäma slimība 541.
Anitas vieta 301.
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H.
Hereditatis pctitio 442.'
liipotēka 64, 401, 426, 511, h. kopsumma 251, h. summa J85,
tiesu h. 63.
hipotēkārs 29, 511.
hipotekarisks kreditors 197, h. viemba 101.
hirograffirs kreditors 396, 453.
I.
Ideäla dala 8.
iebildums 218, 226, 277, atbildētāja eventuäls i. 561, neno
tcikts i. 416.
ieeirknis 110.
iedzīvošanās, nelikumīga 534, netaisna i. 435.
icRuldītais kapitāls 45.
iegūšana, pēdējā 577, īpašuma i. veids 425, i. vērtība 412.
iegūvējs, jauns 293.
ieinterescta persona 110, 403.
ieķīlāšanas lī^ums 96, i. raksts 438.
iemesls, atlikšanas 303.
ienākumi 7, 215, 385, 425, nekustamas mantas i. 396, i. Š
dalīšana 25, valsts i. 32.
ieijemšanas iespēja, bērna 48, i. laiks 533.
iepriekšēja izpildīšana, sprieduma 551, i. uzteikšana 51, 324.
ieradumu tiesības 406, tirdznieeiskais i. 315.
ierakstījumi, grāmatu 21, 479.
ierēdnis 217, 279, baznīeas i. 93, valsts i. 104.
ieruna 10, 57, 98, 471.
Lerobežota pilnvara 517.
iesēdējums 49, S9, 161, 186, 371, 384, 538.
iesedetajs 371.
icskaits 98.
ieskats, taisnī^s 215, 471, 479.
iespēja, bērna ieņemšanas 48.
iestāde, eentrāla 332, 400, 513, i. kompetence 182, sociāla
apgādības i. 41, valsts i. 332, vietēja L. 513.
ievēlēšana 536.
ievešana, valdīšanā 4S6.
illata 469.
immobilis 287, i. ipašnieks 321, i. korr°boracija 371, novērtējums 109, i. paturēšana 32.
indosaments 79, 571, 573.
informācijas pienākums 399.
in fraudem creditorum 97.
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inkascnts 265.
inkaso mandāts 190, i. tiesības 190.
in solutum 30.
Inspektors, no-dokļu 45.
i]itcr\ ciicijas prasiba 231, 424.
interese 109, aizbilstamas personas i. 174, kredito.ru i. 243,
likumīga i. 328, pilna i. 117, tiesiska i. 12.
intcrprctācija, līgruma 431, loģiska i. 431.
intcstatmantinieks 374, 401.
intestatmantošana 16, 156.
īpašnieks 6, 99, 285, 287, dziniavu ī. 147, elektriska vada I.
211, ünniobila I. 321, ī. maiņa 153, nekorroboretais I. 371,
preču I. 114, I. valdīšana 486.
īpašums, kopējais 215, neaprobežots ī. 89, ī. tiesības_90, 153,
161, 186, 230, 424, 471, 479, ī. tiesību eksproprjācija 91,
ī. tiesibu iegušanas vcids 380, 425, ī. traucējums 497.
īres apmērs 56, ī. līgums 91, 111, 260, ī. lrguma uzteikšana 379,
ī. līgums uz nenoteiktu laiku 379, ī. raaksa 55, 309, 440,
mēnešu ī. maksa 379, I. nauda 99, 154, 215, 309, 396, I.
normēšana 301, 387, 390, ī. valde 216.
īrnieks 216, 440, 551, ī. ārzemēs 488, ī. izlikšana 99. ī. jzlikšana uz blakus lūguma pamata 551, ī. mantas 472, i. tieslbas izvest remontus 534.
īsta ticlba 146.
istaba, dzīvojama 303.
izaicinašana, parta, pcrsonīgi 106.
izardīšana, laulības dzīves 541.
izbcigšana, lictas 157, 179, 391, 503, 506, 544.
izbuve 389.
izdalīšana, atsevišķā lietā 178.
izdevējs, kvīts 409.
izdevumi 105, 369, apbedīšanas i. 11, apkurināšanas i. 539,
ārstēšanas i. 458, i. atlldzība 4SI, derīgi i. 481, ekspertīzes i. 307, grcznuma i. 285, 481, muitas i. 114, nepieciešamie i. 285, 480, piedzišanas i. 22, rcmonta i. 440,
tiesāšanās i. 178, 201, 305, 393, 497, 505, 544.
izdošana, apliecības 179.
izīrētājs 101, 486.
izlabojuini 285, sludinājuma i. 510.
izlīguins 156, miera i. 377, i. par alimentiem 225, 226.
izlikšana 56, 99, Irnieka i. uz blakus luguma pamata 551.
izmaksa^ picdzltas suminas 309.
izmēgināšana 10, 51, 292.
izmck'ēšanas kolleģija 405, tiesas i. 306.
iznomāšanas tiesību Subjekts 233.
iznomatajs 99, 233.
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izpolua, dienas 560, faktiska i. 468, g-arantcta i. 70.
izpildīšanas pavčstc 452, i. prasība 271, sprieduma i. 308, I
sprieduma ieprickšēja i. 551.
izpildltäjs, ticsu 13, 110, 306, 308, 381, 509, 511.
izpildu raksts 13, 381, 399.
izpirkšanas akts 39, 442izpirkšana, veksela 547. •
izsaukšana, pretējas puscs 181.
izslējcšana bicdra 252, zcmes gabala i. no valsts zemcs fondü
izsludināšana, nepareiza izsoles 250, i. nepareizlbas 185.
izsnieRšana, noraksta 178, pavēstes i. pašam prāvniekani m
izsolc 59, 109, 153, 197, 276, 287, 310, 426, 432, 451, 486, i. П
celšana 183, 184, 251, 511, i.diena 184, 250, 333, i. i;
dinašana 398, i. lietas apturešana 184, nenotikuša i.
62, 553, i. noturēšanas nepareizlbas 185, otra i. 2SI, I
553, pirmā i. 63, 251, 553, i. sludinājums 180, 452, 509,
kā neesoša i. 184, sūdzība par i. nepareizu izsludiml l
250, sūdzība par i. nepareizu noturēšanu 512.
izsludināšana izsoles 398.
izstäsanas, biedra 252.
izte[kums, jrribas 172, 223, 473.
iztrükums, svara 114.
izvēles tiesības, namīpašnieka 102, 170, 171.

J.

j

Jaukta vaina 52.
jaunatklātais apstāklis 44S.
jaunbūve 45.
jauns apstāklis 448, 550, j . caurlfikošana sprieduma 447, |
j. icRuvējs 293, j . picdzincjs 554, j . picradījuins 17.-. i
448.
jatmsaimniecība 297.
jautäjums par vainu 542.
josla, dzelzceļa 262.
judicata res 62, 149, 200, 249.
juras inantiba 275, j . prasiba 275.
juridiska adrese 21, j . persona 212, 332. 496.
jus offcrcndi 426.
justitium 8.
justus titulus 384.

K

-

Kadastrs 2S5.
kaitcjums, rnatcrials 478.
kalponc 235.

j

kalpošanas laiks 394.
kalpotājs 81, 225, 279, k. līgums 12, 235, 307, 317, 537, patversmes k. 562, slimnīcas k. 562.
kanālizācija 55.
kanceleja 110.
■kantorists 73, 202, 561.
kapitāls 332, 433, k. daļa 254, dalības k. 318, ieguldītais k. 45,
parādnieka ieguldltais k. 511, rezervcs k. 582.
■kapitālistiskā organizācija 578.
kapitālrcrnonts 45, 387.
kapteinis 266, 429.
kara laiks 8.
kārta 297.
kārtība, administratīva tiesāšanas 492, apsardzības k. 446, bezstrīdus k. 209, 278, dienas k. 461, kasficijas k. 450, parsūdzēšanas k. 107, prasības k. 209, 277, priekšrocibu k. 63,
sabicdriskā kārtfba 271, sūdzība uzraudzības k. 247, uzaicināšanas k. 401, 515, uzraudzības k. 240, 490.
kasācijas kārtība 450.
kasācijas kārtībā nav pārbaudāms 3, 7, 10, 11, 14. 21, 22, 31,
35, 37, 43, 48, 50, 68, 71, 81, 92, 95, 97, 109, 112, 152, 163,
165, 171, 190, 193. 200, 215, 223, 236, 239, 253, 257, 258,
265, 267, 273, 284, 292, 306, 307, 316, 369, 370, 373, 375, 376,
.'77, 382, 389, 396, 405. 407, 418, 420. 428, 431, 433, 435, 45S,
442, 459, 460, 477. 480, 482, 488, 489, 495, 502, 521, 526, 529,
534, 561, 563.
kasācijas sūdzība 451, 499, 551.
kases dalībnieks 419, 422, slirno k. 418, 422.
kategorija, dicncsta 492, 494.
katlis 266.
Kauf bricht Miete 380.
kauzals, vertspapīrs 111.
kcrmeniskā manta 154.
I>īla 23, ķ. devējs 472, ķ. kreditors 309, ķ. riēmējs 427, ķ.
priekšmets 373, rokas ķ. 188, 372, 427, 472, rokas ķ. pārdošana 425, ķ. tiesības 99, 197, 310, 414, 427, 565, ķ. turetajs 373.
klauzula 96, škīrējtiesas 251.
klūda sludinājumā 185.
klnsais vietnieks 92, kl. ciešana 50, kl. ciešot 289, 475.
kodicils 473.
kolektīvs darba līgums 584.
kollēģijas izmcklēšanas 405.
kollektīvprokūrists 517.
komanditsabiedrība 30, 304, 516, 549, k. uz akcijām 516, k.
vadīšana 549.

—

606

—

komercbankas 578.
komisijas līgums 237.
komisija, konfliktu 584, pensijas k. 76, 586.
komisionārs 238.
-komitents 238.
kompensācija 98,173, 249, 332.
kompetence, iestāžu 182, к. robežas 415, tiesu к. 104.
komplementārs 516.
konccsija, aptickas 492.
koncesionārs 4.
kondemnācijas prasība 9.
riondicija 377, k. līgums 238.
konfiskācija 91, 329.
konkludenta rīcība 95, 172, 190, 375, k. darbība 585.
konkurents 4.
konkurss 197, ārpus k. 308, 310, 372, k. masa 58, 242, к. им
sadalīšana 23, tiesu lēmumi k. lietās 28, k. valde 22, I
243, ЗОв, 310, 426, к. valdes atlīdzība 23, k. valdes priek
sedetajs 496, k. valdes sede 25, k. kreditors 24.
konosaments 427.
konsistorija 212.
kontrabandas notveršana 545.
kontrahents 285.
kontokorents 30, k. nedalāmības princips 30.
kontrole 202.
konvencija, Briselcs 407.
kooperātīvs 581, k. likvidācija 581, k. manta 581, k. sabt
drība 581.
kopdzīves noteikumi 301.
kopējais īpašums 215, k. manta 385, k. vadišana 549.
kopība, laulāto mantu 195, mantu k. 100.
kopīpašnieks 7.
kopīpašums 67, 95, 101.
kopsumma, hipotēku 251, prasījumu к. 452.
korespondence, tirdzniecības 522. 523.
korespondents 188.
korroborācija 153, 286, 371, k. akts 322.
krau tu ve 263.
kravas nodevējs 428.
kreditatklāšanas līgums 189.
kreditbiedrība, savstarpēj'ā 578.
krcditbiļete, valsts 464.
kreditors 53, 63, 97, 155, 183. 313, 372, 381, 399, 425, 457.
hipotekars k. 197, hirografars k. 396. 453, k. Lnteres
ķī\u k. 309, k. nolaidība 164, personigs k. 198, k. pi« il I
198. k. sapulce 25, k. sapulcs lēmums 27, k. sarak: i
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krimināllieta 154.
krimināltiesas spriedums 216, 448.
kritiskais laiks 283.
kroņa juras kuģi 406.
kuģis 73, 265, 276, darbnīcu k. 74, k. kapteinis 429, kroņa Ju
ras к. 406, к. rēders 275, к. sadursme 406.
kumultatīva atbildība 377.
kūrātors 459, zvērināts k. 58.
kurss 314, spaidu k. 473.
kurzemes zemnieces asistents 485.
kustama manta 65, 310, 424.
kvalifikācija, līguma 233.
kvīts 52, 69, k. izdevējs 409, muitas k. 115, k. sauemejs 409,
stūrmai.ia k. 428.
L.
Laba ticība 568.
labierīcība 55.
labojumi veksela teksta 568.
lnluicTffais valdītājs 481.
laesio enormis 432.
laikrakstos, sludinājums 118.
īaika apzīmējums 221, darba 1. 73, 1. darba algas līgums 70,
ieņemšanas 1. 533, kalpošanas 1. 394, kara 1. 8, kritiskais
1. 283, nokalpotais 1. 535, normālais darba 1. 71, uzteikšanas 1. 517, uzturs par pagajušo 1. 369.
I.atvijas banka 32, 332, 413, L. b. statūti 535.
lauksaimniecība 298, 422.
hmkstrādnieks 12, 235, 411.
laulatie 100, 1. mantu kopiba 195, 1. vaiua 541, 542, 1. dzives
izārdīšana 542.
laulība 455, 1-ā ienesta manta 469. 1. lītļiims 469. likumiga I.
533, 1. šķiršana Kricvijā 270.
(aimprātība 59, 457, maksātncspējītfa parāduicka 1. 192.
laimprātīgs bankrots 520.
ja uns noitiks 116.
ledus vagrons 323.
legats 473.
legis cessio 534.
ļŠģitimācija 99, aizbildua 546.
I .eistungfsklage 271.
Inmims adjudikcācijas 454, 486, blakus 1. 449, 508, 548, 551. ffalīgs 1. 247. kreditoru sapulccs 1. 27, ministra 1. 325, mortifikācijas 1. 514, pa.^asta padomes 1. 415,1. par adopciju
312, 1. par lietas gaitas apturēšanu parsudzešaua 247. 1. par
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zīmog-sodu 498, pilnsapulces 1. 187, 252, pilnsapulces 1. ;n
celšana 248, pilnsapulces 1. spēks 187, prckluzijas 1. 514,
515, 1. rczolutīvā daļa 454, sagatavojošs 1. 447, ticsas I
20, 308, tiesu 1. konkursa lictās 28.
lex commissoria 96.
līdzaizgādnis 146.
li'dzatbildētājs 308.
lidzeklis, pierādīšanas 20, vecaku 1. 469.
līdzība, prcču nozīmju 531.
līdziedzīvotājs 301.
līdzīpašnieks 8, 385, 576, 1. fiziskais darbs 385, veikala 1. 316.
līdzlietošana 90.
līdzmantinieks 8, 217, 548, 1. piekrišana 8.
līdzpārvaldīšana 90.
līdzvaldīšana 385. "
liecība, atteikšanās no 1. 500, liecinicku 1. 43, 267, 306, 500, m
noteikta 1. 304, 1. ncticamība 175, 392, nepFuiiecinoša 3041
1. tieamlba 58.
liecinieks 54, 77, 151, 157, 180, 1. — bērni 180, 1L dzīves viel
303, 1. liecibas 43, 267, 306, 500, 1. nopratinašana 19, pa
vēste 1. 303, 1. — radnieks 304, 1. sodlšana 490, testā
mcnta 1. 168, 296.
lielā avarija 405.
lieta, apsardzības 312, 1. apstākļi 47, 1. atlikšana 303, atsavinā
šanas 1. 181, 1. dalībnieks 246, 312, 551, 1. gaitas apturS
šana 181, 247, 504, 1. izbeigšana 157, 189, 391, 503, 506
543, izdalīšana atsevišķa 1. 178, naudas sadališanas 1. 309
1. nepiekritība 299, 1. piekritība 391, 497, 545, prejudiciāla
1. 181, 248, 1. vilcināšana 247, 304.
lietisks nodrošinājums 232, 1. tiesības 148, 153, 186, 194, 37i.
402, 425, 549.
lietošana, ceļa 495, 1. nolnks 101, 1. sadahšana 95.
lietvedis, bezuzdevuma 534.
lifts 173.
līgava 434.
līffumiskas attiecības 242.
līgums 95, aizpārdošanas 1. 39, akcepta kredita atklāšanas I
188, akorda 1." 70, apdrošinfišanas 1. 162, 227, 1. atcelšanC
291, 478, atsavināšanas I. 68, dalīšanas 1. 380, darba 1. /
500, darbuzueinuina 1. 6, 73, 238, davinajuina 1. 54, 221, cl;i
vinājiuna 1. forma 483, 484, dienesta 1. 265, fiktīvs 1. 2i
290, 430, 488, 547, !. forma 221, 429, formāls 1. 67, galig
1. 30, 39, 325 ,478, galvcnais 1. 261, ieķīlāšanas 1. 96, īre
1. 91, 111, īres 1. uz ncnoteiktu laiku 379, īres 1. uzteikša
na 379, kalpotāju 1. 12, 235, 307, 317, 536, kollektīvsdarb
1. 584, komisijas 1. 237, kondicijas 1. 238, kreditatklašana
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1. 189, 1. kvalifikācija 233, laika darba algas 1. 70, laullbas 1. 469, majkalpotaju 1. 536, maklera 1. 432, mantojama
dalisanas 1. 8, 1. mērķis 291, miera 1. 153, 157, 158, 225,
226, 377, 538, miiža rentes 1. 433, muža uztura 1. 233, 1.
nenoteikta summa 558, notnas 1. 49, 146, 233, 293, 330, 466,
obroka 1. 479, pakalpojuina 1. 235, pärvadajumal. 80, personiska darba 1. 12, 70, 182, 518, 535, 556, picgades 1. 556,
pilnvarojuma 1. 98, 518, pirkuma 1. 159, 220, 221, 222, 261,
376, 378, 432, 489, 523, rentes 1. 331, 380, sabiedrības 1.
317, 1. terminš 295, 1. uz nenoteiktu summu 260, 317, 318,
558, uzņēmuma 1. 432, 435.
līgumsods 5, 260, 287, prasības par 1. iesniegsanu 261.
likuma apiešana 489.
likumīga intcrese 328, 1. laulība 533.
likvidācija 111, 579, kooperātīva 1. 581, sabiedrības 1. 254.
lipīga slimība 541.
litis pendentis exceptio 201.
loceklis, valdes 518, 536.
loģiska interpretacija 431.
lopu ganīšana 234.
lucrum cessans 472.
M.
Mācītājs 93.
maiņa īpašnieka 153, paradnieka personas m. 37.
maiznīca 49.
majas, darbs 72.
mājkalpotājs 525, 536, m. alga 434, m. līgums 536.
māklers 190, biržas m. 12, 315, m. līgums 432.
imiksa, apkurināšanas 539, a. apreķins 318, īres m. 55, 309,
440, īres mēnešu m. 379, nomas m. 293.
īnaksājums 395, m. pienemšana 163, spaidu m. 187.
maksāšanas termiņš 56.
maksātnespēja 65, 308, 381, 482, faktiska m. 13, 239, 502, nelaimīga m. 192, m. tirdzniecība 192.
maksātnespējības atzīme 197.
maksātnespējīgais parādnieks 58, 243, 313, 457, 496, 502, m.
parādnieka apcietināšana 192, m. parādnieka launprātība
192, m. parādnicks tirdzniccībā 255.
malka 263, dienesta m. 103.
mandātārs 481.
mandāts inkaso 190.
manendi animus 9.
manta, atsevišķa 469, bazmcas m. 84, bcrnu m. stavoklis 48,
īrnieka m. 472, kermeniska m. 154, kooperātīva m. 581,
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kopēja m. 385, kustama m. 65, 310, 424, laulībā ienesta m
469,_ laulāto ra, kopība 100, 195. nekustama m. 153, 19'"
parädnieka in. 425, parādnieka nckustama m. 64, m. pi
vienošana 436, svcšas m. pārvaldīšana 480.
maiitība, jūras 275, sauszemcs m. 275.
mantinieks 95, 113, 150, 167, 403, 436, 451, 503, necienīgais ī
216,_ tuvākais m. 474, m. valdīšana 15.
mantiskās lietošanas tiesības 88.
mantojums 8, 113, 442, aicināšana pie m. 475, m. atklāšan
167, 186, atsauksme par m. pieņemšanu 475, m. dalīšana
156, 436, m. dalīšanas līgums 8, m. masa 548, m. nodokliH
113, 194, 321, 414. 463, mantojnma nodošana mantinickici
548, m. pāreja 298, m. piei.iemsana 9, 16, 474, 475, m. p
teikšana 113, m. prasība 15, 442, m. sastāvs 186, 194, 40
m. vērtība 463.
mantošana ab intestato 16, m. nccienība 216, m. tiesības 40
apstiprināšana m. ticslbäs 9.
masa konkursa 58, 242, konkursa m. sadalīšana 23, mantojuni
m. 548.
rnāte 41, 69, m. atzīšanās 533._ m. uzturēšana 48, 370.
materiāls kaitējums 478, m. stāvoklis 369, m. — tiesiskais p
mats 145.
rnazturības tiesības 307, 506, 507.
mēnešu īres maksa 379.
meistars, dzirnavu 43.
meita 48.
mērķis, llguma 291.
mežsargfs 103, m. alga 103.
miera līgums 153, 157, 158, 225, 226, 377, 538, m. traucēšana
miertiesa 498.
mierticsnesis 498, m. atstatišanās 499, m. spriedumi 498.
miesīgie sakari 47, 283, m. brālis 17.
ministra lēmums 325, m. rīkojums 492.
ministrija, ārlietu 400.
mirušais, atzīšana par m. 300.
mixta culpa 407.
monticris 561.
rnortifikācija 401, m. lēmnms 514.
tnotīvi 113, 291, šķīrējtiesas sprieduma tn. 306.
rnuitas formālitātes 114, m. izdevumi 114, m. kvīts 115.
muižas. bruņniecības 329, valsts m. 329, m. zeme 297.
Mussvorschrift 183.
mutiskā sacīkste 176.
mīīža rentes līgums 433, m. uztura līg:utns 233.
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N.
Naktssargs 528.
nams, ēdienu 560, п. vērtība 387.
namīpašnieka Izvēles tiesibas 102, 170, 171.
namsaiimiieks 4, 539, m. aizliegums 301.
nasta picrcādīšanas 18, 59, 152, 292, 324, 384, 572.
nauda, apkurinašanas 172, 539, atkāpšanās п. 228, dalības n.
187, 253, dcponēta n. 29, 155. droslbas n. 19, 23. 28, īres
n. 99, 154, 215, 309, 396, obroka n. 479, paju n. 252, paradnieka n. 395, n. prasijums 98, 546, n. sadalīšana 63,
65, 309, 399, 453, soda n. 4, 113, n. summas aizturēšana
154, uztura n. 48.
iiautisk.ā vienība 407.
nav pārbaudāms kasācijas kārtībā 3, 7, 10, 11, R 21, 22. 31,
35, 37, 43, 48, 50, 68, 71, 8J, 92, 95. 97. 109 112, 152, 163
165, 171, 190, 193, 200, 215, 223. J.](K 239, 2n,\ 257, 25S.
265, 267, 273, 284, 292, 306. 307, 316, 369, 370, 373, 375,
376, 377, 382, 389, 396, 405, 407, 418, 420, 428, 431, 433,
435, 438, 442, 459, 460, 477, 480, 482, 488, 489, 495, 502,
521, 526, 529, 534, 561, 563.
nave 76, 80, testatora n. 374.
neaprobežots īpašums 89.
neapstrīdamu summu piedzīšanas kārtība 105.
neapstrīdēšana apsalvojuma 501.
neapstrīdēti fakti 152.
neatlauta darbība 292, n. spēle 314.
neatliekamais remonts 389.
ncatminama valdīšana 471.
neatuemama daļa 297.
neatsavināma daja 297, 575.
necienība, mantošanas 216.
necicnī^ais mantinieks 216.
ncdalāma vicnība 101.
nedalāmības princips, kontokorenta 30.
nederīijs darījuras 376.
neeksistējoša persona 178.
negatīva fakta picrādīšana 18, n. apstāklis 59.
ncR'atorijas prasība 497.
ne.cfotiorum .trestor 480, 534.
ncizlictota atpūta 72.
nejaušlba 10.
nekorroborētais īpašnieks 371.
nekustama īpašuina atrašanās vieta 509, n. īpašuma nodoklis
242, n. T. pārdošana 22, n. manta 153, 194, n. mantas icnākumi 396, n. mantas nodoklis 22, parādnieka n. manta 64.
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nelaimes gadījums 52, 210, 224, 586.
nelaimīga maksatncspeja 192, n. saimnieciskie apstakļi 458.
nelikumīga icdzīvošanos 534.
ncnoi.iemta prece 333.
nenoteikts iebildums 416, n. liecība 304, n. līguma summa 26QJ
317, 318, 558.
ncnotikuša izsolc 32, 62, 554.
nepareiza atsauksme 306.
nepareizības izsludināšanas 185, n. izsolcs noturēšanā" 185.
nepārliecinoša lieclba 304.
nepieciešamie izdevumi 285, 480.
nepiekritlba, lietas 299.
nepietiekoša pilnvara 60.
nepilniradī^ais 145, n. darbinicks 69.
ncspēja, darba 258, 419, prāvnieka darbības n. 60.
netaisna iedzīvošanās 435.
neticamJba, Iiecības 175, 392.
nctiešs valdītājs 6.
netikumība 228.
ncLizmanība 52, 59, 81, 225, rupja n. 258, stradnieka n. 257.
neuzmamga rīcība 210.
noapalošana, zīmog-soda 410.
nodafa, dzirntssarakstu 271, 455.
nodarbošanās, bezatlīdzības 536.
nodeva, atsavināšanas 32, 413, mantojuma n. 113, 194,
414, 463, n. pilsētai par labu 438, tiesas n. 179.
nodevējs, kravas 428.
nodevība 320.
nodokļi 24, 146, 278, akcīzes n. 441, n. inspektors 45, manl
juma n. 113, 194, 321, 414, 463, nekustama īpašuma n.
242, n. parāds 23, patenta n. 441, vertības pieauguma |
45, 63, 575.
nodoms, parädnieka 520.
r.odošana mantojuma mantiniekiem 548.
nodrošinājums 37, 571, lictisks n. 232.
nodrošināšana, prasības n. veids 181.
r.oguldījums 11, 187, biedra n. 254.
noilffums 7, 16, 32, 48, 89, 159, 160, 161, 167, 227, 2
413, 418, 556, n. apturešana 479, prasības n. 80. 374,
termiua pas;arinašana 227, n. termipa saīsinašan;i
valdīšanas n. 299.
nokalpotais laiks 535.
nokavējums 56, 162, 231, 292, 294.
nolaidība 14, 116, 210, 399, kreditora n. 164.
noliktava 263.
nolikums, tirdznieclbas 406.
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imlūks, launs 116, lietošanas n. 101.
iiomas Iīgitms 49, 146, 233, 293, 330, 466, n. 1. ateelšana 243, n. I.
p;ircja 293, īi. rn.aksa 293.
nomaksa, pirkums uz n. 230.
nomnieks 234, 424, n. trancēšaiia 434.
nominäla včrtība 463.
iioaemSanas tiesības 481.
nopratināšana, liecinieka 19.
noraidījums 212, 245, 246, 247, 391, 506.
noraksta izsniegšana 178.
īiorēķināšanās, galīgā 152.
norēķins 556, n. clošana 89, galīss n. 172.
norma, publiska 227.
aormāiais darba 'aiks 71.
normēšana 387, Tres apmēra n. 56, 301, 390.
nosacījums 51, 101, 470, rezolūtīvs n. 30, 230, suspensivs ņ.
230, 293, testāmenta n. 383.
īiosaukums, pilsētas 509, prcccs n. 531.
nosolītājs 486.
nostiprināšanas akts 443.
notāriāls akts 177.
noteikumi, kopdzīvcs 301, suspensīvs n. 480, visparejie ugunsapdrošināšanas n. 227.
notveršana, kontrabandas 545.
novācija 36.
novadīšana, ūdens 147.
novēršana, Šķeršlu 445.
novērtējums 463, immobila n. 109, n. summa 185, 451, ziuojmns par immobila n. 183.
novērtēšana 465, n. proccdīira 45, saistības n. 260, 558.
nozīme, do'kumenta 290.
numurs, zemes grāmatu reģistra 414.
O.
Objekts patenta 531.
obliffācija 23, 188, 310, 396, 438, 453.
obliffātoriskas tiesības 287, 310, 472, 550.
obroka līgums 479, o. nauda 479.
oferte 377.
offcrcndi jus 426.
oficiāla akta atspēkošana 180.
oglu padcvējs 266.
okupācijas vara 376.
onus probandi 547, 573 (sk. „pieradījuimi nasta").
operäcijas, starpniecības 461.
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ordre piiblic 271.
organizācija, darba devēju 584, kapltālistiska о. 578.
org:ans, administrātrvais, valsts о. 545, draudzes о. 83.
otrā Izsole 281, 510, 553.
P.
Pabalsts 11, 76, 418, 419, 432.
pactum reservati dominii 229.
padevējs, o-glu 266.
padome, draudzes 496, pagasta p. lēmums 415, skolu p. 20-4.
pagaidu apliecība 196, p. darbinieks 279, р. darbs 76, р. da
ba vieta 77.
pagarināšana, īioilguma termiua 221, p. termina 443.
pagasta padome lēmums 415, p. valde 177, 278, 417.
pagasttiesa 177, 484.
paja 327, 582, p. nauda 252.
pakalpalicējs 11.
pakalpojuma llgums 235.
parnatotība, pretenzījas 404.
parnats, materiālr-tiesiskais 145, prasības р. 22, 62, 149, рг
slbas р. grozīšana 200, vienāds p. 98.
pamcšana, prasības 299.
pansija 536.
pants 160, 414.
papildinajums, avansa 314.
paplrs, dispozicijas 429, tirdznieclbas p. 536.
parādnieks 37, 155, 310, 396, 425, 427, p. alga 502, galven l
p. 165, 239, 381, p-a ieguldītais kapitāls 511, maksātn
spējīgais p_. 58, 243, 313, 496, 502, maksātnespēji.us
tirdzniecībā 255, p. manta 425, p. nauda 395, p. neh
stamā manta 64, p. nodoms 520, p. personas maiņa 3
p. saistlba 458, tiešais p. 482, p. vaina 520.
parāds 13, 97, 98, 255, 369, 376, 473, p. dokuments 401, IM
dokļu p. 23, personīgs p. 319, p. prasījums 574, sabic Ir'i
bas p. 381, sukcesija sveša p. 377, uzņēmuma p. 66, , 4 4
vīra p. 469, p. zīme 36, 145, 522, 574, valsts p. zīmc \UA
par.akstītājs 151.
parakstīšana, rezolūcijas 176, vekseļa p. 569.
paraksts 151, 152, р. apliecināšana 177, atbildētāja p. 20, fļj
mas p. 37, p. par dzīves vietas neatstašanu 459, vekseld
veja p. 566, p. viltojums 308.
paraša 295.
paraugs 293.
pārbaudāms nav kasācijas kartībā: 3, 7, 10, 11, 14, 21, !
35, 37, 43, 48, 50, 68, 71, 81, 92, 95, 97, 1(1
112, 152, 163, 165, 171, 190, 193, 200, 215, 223, 23(.
253, 257, 258, 265, 267, 273, 284, 292, 306, 307, M(>,
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370, 373, 375, 376, 377, 382, 3S9, 396, 405, 407, 4IS, 420,
428, 431, 433, 435, 438, 442, 459, 460, 477, 480, 482, 488,
489, 495, 502, 521, 526, 529, 534, 561, 563.
parbaude 293, р. rezultatu pazinošana 27.
pārbaudīšana ex officio picdzīšanas darbības 398, preteiiziju
p. 25, 244.
parbrauktuve 35.
pārbīīve 55.
pārdevējs 11, bufetes р. 527, р. risks 293.
pardošanas села 238, nekustarna īpašuma р. 22, р. по brīvas
rokas 12, pašpalīdzības р. 314, 333, rokas ķīla р. 425.
pārejas akts 412, bezatlīdzības p. 412, maiitojiuna p. 298, nomas līffuma p. 293, pēdējā p. 575, uzņēmuma p. 68.
pārjaunošana 433.
parkraušana vagonā 114.
pārpalikumsr 373.
parskats, k ada 461.
parstāvis 190, 546.
parsūdzēšanas kārtfba 107, lēmuma par lietas s;aitas apturešanu p. 247.
parsüdziba 444, p. tenniuš 443.
parts 451, 551, p. aktlva darbiba 444, p. apga'vojums 152, p.
debates 305, p. aicināšana personfgi 106, p. spēja 212,
513.
parvadajuma ligums 80.
parvaldīšanas tiesības 86, p. tiesību ekspropriacija 91.
parvalditajs, svešas mantas 480.
pārvaldnieks 84.
pārvēršanos, uzņēmuma 68.
pārzinis, fabrikas 560, skolas p. 420.
paskaidrojumi prasītāja 395.
pasūtījums 295, .523.
pasūtītājs 6, 435.
pašpalīdzības pārdošana 314, 333.
pašvaldība 207.
patenta nodoklis 441, p. objekts 531.
patiesa vajadzība 100, 101, 171.
patstāvīga prasība 178, p. saimnieciska vienība 513.
paturēšana, itņmobiļa 32. p. ticsības 62, 183.
patversmes kalpotājs 562.
paušalatalgojums 526, 527.
pavēste 21, 106, izpildīšanas pavēste 452, p. izsnicgšana pašam prāvnickam 106, p. lieciniekam 303.
paziuojums, prāvnickam 445.
paziņošana, pārbaudcs rezultātu 27.
pēc bīitibas, caurskatīšana 105.
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pēcnācējs, tiesību 285.
pēdējā gritta ЗЪ2, р. Eegūšana 577.
pclua 578, tīra p. 535.
pensija 76, 174, 257, 432, 586, p. aprēķināšana 77, р. kases
lībnieks 494, p>. koraisija 76, 586, p. picprasījums 586,
personas apliecība 69, ieinteresēta p. 110, 403, jūridiska
212, 332, 496, neeksistējoša p. 178, trešā p. 61, 17
395, 434, 477, 503, 548, 553, trešās p. pieaicināšan;i H
uzticlbas p. 43, 75, 220, 264, vainīgā p. 234.
personīgi, p-arta izaicinašana p. 106.
personīgs kreditors 198, р. parāds 319, р. saistiba 148, p,
vitūts 89.
personiska darba llgums 12, 70, 182, 518, 535, 536.
petitio hcrcditatis 442.
pieaicināšana, trešās personas 109.
pieaugums, vērtības 465, pi vērtības nodoklis 63.
piebīīve 6.
piedāvājums 523.
piedcrums 68.
piedziņa 373, 396, 452, p. apturēšana 109, kreditora p. 199
piedzinējs 183, 209, jauns p. 554, p. zaudējumi 395.
piedzīšanas darbības pārbaudīšana ex officio 398, p. izdfl
mi 22, ncapstrīdamu summu p. kārtība 105.
piedzītas summas izmaksa 309.
piegādes līg-ums 555.
piekrišana 50, aizbildņa p. 145, bārintiesas p. 503, p. I In
ciešot 289, līdzmantinieku p. 8.
pickritības grozīšana 305, īres valdes p>. 216, lietu p. 391, l'
545, prasTbas p. 107, 108, p. strīds 248.
piemaksa, ģimenes 494.
piemērošana, zemes ticsfbu 297.
picnākums, bērnu 471, p. daļa 375, informācijas p. 399
vas p. uzturēt vīru 96, svešs p. 12, uzturēšanas р. И
uzturēt tēvu 96, vecāku p. 469.
pierjemšana, darbu 295, dokumcntu p. 409, maksājuma p i
mantojuma p. 9, 16, 474, 475.
pieņemšanas punkts 3.
pieprasījums, pensijas 586.
pieradijums 19, 321, 455, 509, darba grāmatiņa ka p. 500
kumentārisks p. 62, ekskulpācijas p. 10, 406, jauns p i
176, 448, p. piestīTdīšana 305, šķērslis p. parbaudīSai
pierādīšana, dzimšanas Iaulibā 456, p. līdzeklis 20, |>ii*i l
šanas nasta 18, 59, 152, 292, 324, 384, 572, negātīva f|
ta p. 18, prasības p. 19, p. speks 218, vekscļa saniiil
p. 267.
piesitums 432.
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piespicdu atsavināšana 91.
piestadLšana, pierādījumu 305.
piešķirta zeme 17.
pieteikšana, maiitojuma 113, pretenziju p. 243, 514, p. sliino
kasē 418, 422.
pievienošana, mantas 436.
pilns bicdrs 319, p. interese 117, р. sapulce 161, р. sapulces
akcionaru 433, р. sapulces lēmums 187, 252, р. sapulces
■ lemuma atcelšana 248, р. sapulces lēmuma spēks 187, р.
tirdzniecības sabiedrība 30.
pilngadiba 283, 296.
pilnvara 150, 177, 217, 221, 295, 300, 417, 49(\ 51d, p. ainillcšana 295, p. atsaukšana 236, 518, ierobczota p. 517, p.
iesniegšana otra instancē 177, nepictickoša p. 60, speciāfa
p. 221.
pilnvarnieks 40, 60, 106, 177, 501, p. tiesība 499.
pilnvarojums 60, 190, 217, 420, p. Iignms 98, 518, p. trukums
177.

F

pilsctas štāta darbinieks 492, 494, p. no.saukiims 509.
pircējs 333, 547, atstumtais p. 37o, galīgs p. 293.
pirkuma līgums 159. 220. 221, 261, 376, 378, 432, 489, 523. p.
summa 230, 291, 372, 453, р. uz uomaksu 230.
pirmā izsole 63, 251, 553.
plans 207.
polise 220.
possessorium canstitutum 427.
prasība, alimcntu 305, 369, 508, 533, i>. apmērs 22, 162, p. atstāšana bez caurskatīšanas 544, p. atzīšana 304, 503, darba algas p. 393, p. formulējums 147, p. iesniegšana par
līgumsodu 261, interdikta praslba 424, intcrvencijas p.
231, izpildīsanas р. 271, jūras р. 275, р. kārtībā 209, 277,
kondemnācijas р. 9, р. lūgurna saturs 495, 497, maiitoju
ma р. 15, 442, naudas р. 546, negatorijas р. 497, р. nodrošināšanas veids 181, р. noilg"ums 80, 374, р. pamats
22, 62, 149, р. pamata grozīšana 200, p. pamešana 299,
p. par uzturu 107, 108, p. piekritība 107, 108, p. picrādlšana 19, prejudi_ciāla p. 9, pret pretenziju ceHa strīda atspekošana p. cela 26, p. priekŠlaiciba 94, 101, 586, p. priekšmets 497, p. raksturs 573, p. skaldkšana 36, 107, 108, p. sum
ma 305, testāmenta apstiprināšanas p. 374, traucētas valdīšanas atjaunošanas p. 7, 15, turpmāka p. 107, 108, valdīšanas p. 549, p. vērsta uz juridisku attiecfbu radīšanu 271,
p. vērtība 393, 498, 546, vindikācijas p. 161, 471, 497,
virsstundu p. 493, zaudējumu athdzības p. 3, 80.
prasījums 315, attcikšanās no p. 53, 71, galvenais p. 5, p.
kopsumma 452, naudas p. 98, parada p. 574, p. priekš-
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mets 514, р. priekšrocību baudošie 310, 311, р. prii
tiesības 276, savstarpējie p. 159, valsts p. 332.
prasitaja paskaidrojumi 394, 395.
prāvnicks 106, p. darbibas uespēja 60, paziņojums p. 445.
prece 189, p. ipašnicks 114, nenoņemta p. 333, p. nosauku
531, p. zime 115, 323, p. nozīmju līdzība 531, p. nozlfl
ju reģistrācija 529.
prejudiciāla licta 181, 248, p. prasība 9.
prekluzija 401.
preklūzīvs lēmums 514, 515, p. termioš 504.
prēmija 162, 227.
pretēja pusc 176, p. puses izsaukšana 181.
pretcnzija 309, 310, 320, 400, 401, p. apstrīdēšana 26, p. ū
matotība 404, p. pārbaudīšana 25, 244, p. pieteikšana
514, prickšrocību baudošas p. 185, 251, p. šķira 27, ppļ
p. celta strīda atspēkošana prasības ccļā 26.
pretlikumiska darbība 4.
pretprasība 98, 249, 543, p. apstrīdēšana 60.
pretpretenzija 249.
prezentācija 165.
prezumcija 151, 287.
priekšlaicība, prasības 94, 101, 586.
priekšlīgums 194, 325, 478, 481.
pn'ekšmantinieks 217.
priekšmets deponējuma 155, ķīlas p. 373, prasības p. 191
priekšrocība 452, 454, p. baudošie prasījumi 310, 511, p Ü
došās prctenzijas 185,251, p kārtība 63.
priekšsēdētājs, konkursa valdes 496, p, rīcība 176, p i
juins 21.
priekštiesības prasījumu 276.
primara saistība 377.
princips, neda'āraības kontokorcnta 30, territoriālais p
uzticības p. 31.
priori täte 64, 65, 564.
privāts ccļš 495, p. testāments 96.
privātticslbas 545.
privīliģēts testāments 96.
probandi oirus 547, 573, (sk. „pierādījumu nasta")procedūra, novērtēšanas 45.
procenti 5.
profesija 67.
Projekts, pagaidu aplieeibas 196.
proklāma 186, 402, 476, 514.
Prokura 517.
prombīitne 8.
promesošais, bezvēsts 167, 299
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prötesjs, aizbildņa 174, р. aizgādņa 146.
provizors 559.
publikācija 167, akta p. 469.
publiskais ceļš 207, 495, p. dokumcnts 500, р. izsole 413, р.
norma 227, р. ticsibas 104, р. vara 545.
punkts, pieucmšanas 3.
pusbralis 17.
puse, prctēja 176, pretējas p. izsaukšana 181.

Radinieks 300, r. kā liccinieks 304.
r.akstlska forma 54, r. līffuma fornia 429.
raksts, galvojuma 164, icķīlājuma r. 438, saistības r. 477.
raksturs, darba 411, 537, prasības r. 573.
ramburss 188, r. banka 188.
ratihabicija 217, 294, 376.
raža, dienesta zemes 103.
reāla daļa 8, 215, 385, 577.
reālmasta 2\ 24, 160, 287.
receptitia bona 469.
Rechtsbewahrung 403.
Rechtsgestalfungsklage 271.
Rechtsverfolgung 403.
rēders, kuģa 275.
reģistrācija, preču nozīiuju 529.
registrēšana, sabi.ediibas 67.
rcgresa tiesības 109.
rektapapīrs 111.
rekvizīti, vekscļa 568.
relocatio tacita 379.
rcmonti 284, 534. r. darbi 547, īrnieka tiesības izvcst r. 534,
r. izdcvumi 440, r. vērtība 388.
rente 433, r. līgums 331, 380.
reprcsija 329.
res extra commcrcLum 234. r. judicata 62, 149, 200, 249.
' rcscrvatio dominii 431.
restorans 559.
retentio üordiana 287, 310.
rczervcs kapita's 582.
rezolūeijas parakstlšana 176.
rczolūtīva daļa, lēmuma 113, 454, r. dala, sprieduma 291, r.
nosacījums .30, 230.
rezultāts, darba 70, parbaudcs r. pazii.iošana 27.
nciba, konkludenta 172, 190, 375, neuzrnanī.ira r. 210. prickšsēdētāja 176, tiesu izpildītāja r. 397.
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Rigas pilsētas statuti 406.
rīkojums, ministra 492, pn'ekšsēdētāja r. 21.
risks 11, 155, 163, 223, 288, pārdevēja r. 293.
rubežas 285, kompctences r. 415.
robežstnds 161.
rokas kila 188, 372, 427, 472, r. k. pārdošana 425.
rules York-Antwerp 405.
rupja neuzmanība 258.
rupniecības uzņēmums 67, 422, 525, r. u. kā darba devcjs 111
rūpniecibas zīme 255.
S.
Sabiedrība 319, 523, akciju s. 578, apdrošināšanas s. 275,
klāta tirdzniccības s. 67, 380, kooperātīva s. 578,
gums 317, s. Hkvidācija 254, s. parāds 381, pilna tird/n
cības s. 30, s. reģistrēšana 67.
sabiedriskas attieclbas 549, s. kārtība 271.
sacīkste, mutiska 176.
sadalīšana, ienākunru 25, lietošanas s. 95, konkursa ma
s. 23, mantojuma s. 436, naudas s. 63, 65, 399, 453, iiaucl '
s. lieta 309, vainas s. 406.
sadārdzināšana, būvprojekta 55, sadursme 405.
sagatavojošs lēmums 447.
saimnicce 235.
saimnieciskie apstākli 192, patstāvīga s. vienlba 513.
saīsināšana, noilguma termiņa 227.
saistība 68, 154, 155, s. forma 522, s. novērtēšana 260,
parādnicka s. 458, personīga s. 148, primāra s. 371
raksts 477.
sakari, miesīgi 47, 283.
saldo 189.
samaksa 152, s. termiņš 567, vckscļa s. 292, 421, vokscļl
pierādišana 267, s. victa 377.
sanātorija 561.
sai.iēmējs, kvīts 409.
sankcija 183.
sapulce, kreditoru 25, pi'na s. 461, pilna akcionāru s. i
saraksts, kreditom 319, vLrsstundu s. 525.
sargs 35.
saskaldīsana, prasības 36, 107, 108.
sastāvs, apgabaltiesas 498, mantojuma s. 186, 194. 402.
satiksmcs līdzckļu darbinieks 73, s. l.uzņēmums 73, s tlkl
dzclzccla 262.
satikšanas tics'ibas 22.
saturs, prasības lūgunia 495, 497.
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sauszemcs mantiba 275.
savstarpeja kreditbiedrlba 578, s. prasijumi 159.
Scheixigreschäft 219, 291.
sedc, konkursa valdes 25.
sekvcstrs 330.
separatists ex jure crediti 24.
servituts 148, 160, personīg:s s. 89.
setnieks 51, 101± s. dzīvoklis 101.
sezona, apkuriuāšanas 172, 539.
sieva 96, 100, 469, s. pienākums uzturēt vīru 96.
simulatfvs 111.
simulēts darījums 291, 477.
skaldīšana, atzīšanas 18, prasības s. 305.
skolas gadi 283, s. padome 204, s. pārzinis 420, s. uzturetājs 204, s. valde 204.
skolotaja atiaišana 204.
slēdziens, ekspertu 370, tiesas s. 152.
slē^šana, veikala 264.
slēpšanos no tiesas 458.
sliedes 35.
slimība 258, gffūti dziedināma s. 541, lipiga s. 541.
slimnīca 562, s. kalpotājs 562.
slimo kase 411, 418, pieteikšana s. kase 422.
sludinājums 110, 553, s. izlabojums 510, izsoles s. 180, 452, 509,
klīida s-ā 185, s. laikrakstos 118, s. teksts 250, s. Ter
mins 244.
sodālās ap.q:ādības iestāde 41.
sodīšana liecinicka 490.
sods 306, 330, llguma s. 5, s. nauda 4, 113.
solidāri 18.
solidāra atbildība 234, 239, 381, aizbildņu s. attiecības 175.
Soll Vorschrift 183.
solvendi causa 30, 232.
spaidu kurss 473, s. maksājums 187.
speciāla pilnvara 221.
speciālists 203.
speciālkonkurss 22, 23, 65.
speditors 427.
spčja darba 587, partu s. 212, 513.
spcks, ārzemju ticsu spriedumu 270, atpakaļejošs 391, 439, apstākļa atzīšanas s. 430, s-ā ncesoša izsole 184, pieradīšanas
s. 218, pilnsapulccs lēmuma s. 187, sprieduma s. 151, 200,
244, 249, 552, spricduma s. alimentu lictās 108, testämenta
s. 151.
spele, neatļauta 314.
spriedums 396, ärzemju tiesu s. spēks 270, atpakalizpildīšana, s.
61, 504, 551, ^alīgrs s. 247, s. tralīffā vcidā 443, s. Rrozīša-
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na 176, s. iepriekšējā izpildīšana 551, s. izpildīšana Щ
452, s. jaunā caurlūkošana 447, 49_9, kriminaltiesas s. i
448, miertiesnešu s. 498, s. rezolūtīvā-daļa 291, s. spi
151, 200, 244, 249, 552, s. spēks alimentu lictās 108, sķn
tiesas s. motīvi 306, s. taisīšana 548, tiesas s. 153, i1
s. vēsturiska dala 183.
starpnieclbas operācija 461.
starpnieks 191.
statūti 187, 206, 518, Latvijas bankas s. 525, Rigas pilsetas s
stāvoklis, apdzīvojamais 388, materiāls s. 369.
strādnieks 12, 435, akorda s. 72, fiziska darba s. 558. кап
darba s. 467, s. neuzmanība 257.
strīds par civīltiesībām 24S, 275, s. par robežām 161,
testāmentu 375, piekrītības s. 248, s. pret pretenziju a!
košana prasības ceļā 26.
strīdīgās attiecības 538.
stundas alga 467.
stūrmaņa kvīts 428.
Subjekts, iznomāšanas tiesību 233, tieslbu s. 84.
subnomnieks 293.
sūdzība, apellācijas 107, 177, 394, blakus s. 20, 182, 247,
297, 447, 512, kasacijas s. 451, 499, 551, s. par izsoles п
reizu izsludināšanu 250, s. p a r i z s o l e s nepareizu nol
šauu 512, s. uzraudzības kārtlbā 247.
sukcesija svešā parādā 377.
sukcesors 377.
summa aizdevuma 553, apellācijas s. 498, darba lī&uma
dokumenta s, 522, hipotēku s. 185, nenoteikta liguiri
260,317,318, novērtējuma s. 185,451. pirkuma s. ! I)
372, 453, prasības s. 305.
suspensīvs nosacījums 230, 293, 480.
svars 114, s. iztrūkums 114.
svešas mantas pārvaldītājs 480, s. pienākums 12, s
bildība par 407.
svētdienas darbs 559.
Š.
Šķēršļu novēršana 445, Š. pierādījumu pārbaudīšanal 10
škira pretenzijas 27.
Šķīrējtiesa 305, š. klauzula 251.
šl.ciršana, laulības Krievijā 270.
štamps, uzuēmuma 319.
štata darbinicks 279, š. darbiuieks pilsētas 492, 494,

т.
Tacita relocatio 379.
taisīšana, sprieduma 548.
taisnīgs ieskats 215, 471, 479.
talākpilnvarojums 300.
tantjema 279, 535.
tautlba 330.
techniskas zinašanas 295.
teksts, sludinājuma 250, veksela t. labojumi 567.
telpas 100, t. bojājumi 285, t. tilpums 539. veikala t. 4, 170.
teritoriālais princips 273.
terminš 175, 184, apellācijas t. 20, biržas t. daiijiiins 314, līg ma t. 295, maksāšanas t. 56, t. pagarināšaria 4-13. pagarināšana nolīguma t. 227, pārsūdzlbas t. 443, prekluzīvs i.
504. saraaksas t. 569, shidināiimiii t. 244, uzteikšauas t. 324.
testāments 15, 149, 156, 296, 297, 321. 382, 401, 438, 473. t. atcelšana 168, t. apstrīdešanas prasiba 374, t. atjaunosana 40J,
t. forma 96, t. liecinieks 168, 296, t. iiosacījiims_3S3, privātais t. 96, priviliģētais 1. 96. t. spēks 151, strīds pret t
375, t. trilkumi 169, zemnieka t. 96. 168.
testātors 149, 297. 382, t. nāve 374.
tevs 164, 283, arlaulības berna t. 95, 312. berna t. 369, t. uztiirēšanas pienākums 96.
ticamība, liecību 58.
ticība, īsta 146, laba t. 568.
tiesa, administrātīva 248, t. hipotēka 63, t. izmeklešana 306,
t. izpildītājs 13. 110. 306. 308, 381, 509, 511, atsauksme t. izpildītajam 502,_t. izpildītāja ncība 397, t. izpildītāja uzraks^ts
239, t. izpilditāja žurnāls 180, t. kompetence 104, t. lemunii konkursa lietās 2S, t. nodevas 179, t. sēdes atliksana 509, t. slēdziens 152, t. spriedums 153, 405.
tiesāšanas izdevumi 178, 201, 305, 393, 497, 505, 544.
tiesibu aizskarums 59, aizturešanas t. 154, 164, 308, 310, 472, atdalīsanas t. 24, civīl- 174, icradumu t. 406, inkaso t. 190,
Tpašuma t. 90. 153. 161, 186, 230, 424, 471, 497, īrnieka t. izvest remontus 534. ķīlu t. 99. 197, 310, 414, 427, 565, lietiskas t. 148, 153, 186, 194, 371, 402, 425, 549, mantiskas lietošanas t. 88, mantošanas t. 402, mazturības t. 307, 506,
507, namīpašnieka izvēles t. 102, 170, 171, noijemsanas t.
481, obliffātoriskas t. 287, 310,_472, 550, pārvaldīšanas t. S6,
paturešanas t. 62, 183,'t pecnacejs 285, pilnvarnieka t. 499,
publiskas t. 104, regresa t. 109, satikšanas t. 22, t.
Subjekts 84.
tiesiska interese 12.
tiešais parādnieks 482.
tīkls, dzelzeela satiksmes 262.
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tilpums, tclpu 539.
tīra pelņa 535.
tirdzniecibas atklāta sabiednba 67, 380, t. gfrāmatas 217, 311
457, 459, t. korespondence 522, 523, maksātnespēja t-ā 192,
maksatnespējīgs paradnieks t-ā 255, t. nolikums 406, t. pa
pirs 536, t. pilna sabiedrTba 30, t. zīme 255.
tirdzniecisks darijums 255, t. ieradums 315.
tirgotājs 67.
tirgotava 162, 255.
tirgus cena 12, t. vertība 388.
tituls 371, 471.
titulus justus 384.
traditio 425.
transmisija 150, 476.
trata 188.
traucešana, miera 21, nomnieka t. 434.
traucēta valdīšana 6.
trešā persona 61. 178, 246, 395, 434, 477, 503, 548, 553, t. pei
sonas pieaicinasana 109.
trotuārs 224.
Trödel vertrag 238.
trūkumi, apslēptie 295, formas t. 157, pilnvarojuma t. 177, tes
menta t. 169.
tuberkuloze 541.
turētājs 6, ķīlas t. 373.
turpmāka prasība 107, 108.
tīīvākais mantinieks 474.
U.
Udens novadišana 147.
ngunsapdrošināšanas noteikumi, visparējie 227.
ugunsgrēks 262.
universalmantinieks 322.
universālsukcesija 68.
univcrsālsuccessor 181.
upes aizdambējums 147.
uzaicinājums 186.
uzaicināšanas kārtība 401, 515.
uzdevums 420.
uzmanība 35, 432.
uzrjēmējs 72, 81, 224, 435.
uzņēmums 97, 25_7, 317, 536, 559, u. gramatas 36,_n. līgrums I
435, n. parads 36, 319, u. pareja 68, u. pārvēršano
rūpniecības u. 67, 422, 525, rupniccības u. ka darbadcvl
411, satiksmes līdzeklu u. 73, u. štamps 319, valsts u
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uzraksts ticsu izpildītāja 239.
uzraudzlba 43, u. kartība 240, 490, sūdzība u. kürtiba 247.
uzrēķins, valsts koutroles 104.
uztcikšana, atlaišaiia bcz iepriekšējās u. 295, darba n. 71, iepriekšeja u. 51, 324, l'res Kguma u. 379, u. laiks 517, u. termiņš 324.
uzticības persona 43, 75, 220, 264, u. princips 31, u. vicla 202.
uzturē.šana, rnatcs 48, u. picnakums 41, sievas u. picnakums
prct viru 96, tēva u. pienākums 96, vecāku u. 257.
uzturetajs, skolas 204.
uzturs 164, 258, 283, 305, 369, 370, 431, 533, 536, beniu u. 457.
469, mates u. 370, u. nauda 48, u. par pagājušo laiku 369,
u. prasība 107, 108.
uzufrukts 84, 85, 425, 466.
uzukapija 384.
V.
VadJšana komanditsabiedrības 549, kopēja v. 549.
vadītājs, darbu 43, 202.
vads elektrlbas 210, v. īpašnieks 211.
vagona aizturēšana 114, lcdus v. 323, v. pārkraušana 114.
vaina 10, 52, 59, 81, 116, 289, v. apmērs 504, atbildība par svešu
v. 407, jaukta v. 52, v. jautājums 542, laulātā v. 541, 542,
parādnieka v. 520, v. sadalisana 406.
vainīgā persona 234.
vairākie aizbildņi 175.
vairākums balsu 8.
vajadzība 100, adckvāta v. 101, patiesa v. 100, 101, 171.
valde, apriuka 415, īres v. 216, konkursa v. 22, 19S, 243, _30S,
310, 426, konkursa v. atlidzTba 23, konkursa v. priekšsedētājs 496, konkursa v. scdc 25, v. loccklis 518, 536, pagasta
v. 177, 278, 417, skolu v. 204.
valdīšana 161, 216, 384, 423, 427, 472, 538, icvešana v-ā 486,
īpašnicka v. 486, mantinieka v. 15, neatminama v. 471,
v. noilgums 299, v. prasība 549, traucēta v. 6, traucētas v.
atjaunošanas prasība 7, traucētas v. prasība 15.
valdītcājs 231, 424, 538, labticīgais v. 481, nctiešais v. 6.
valsts admjnistrātīvais orgāns 545, v. aizdevums 565, v. darbinieks 174, v. ienākunii 32, v. ierēdnis 104, v. iestādc 332,
v. kontrolcs uzrckins 104, v. kreditbiļete 464, v. muiža 328,
v. parada zīme 464, v. prasījums 332, v. uzuēmums 332,
v. zemes banka 438, v. zernes fonds 39.
valūta, ārzcmes 421.
vara 292, 424, okupacijas v. .376, publiska v. .545, vecāku v. 312.
varbūtTba 47, 152, 394.
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vecākie 22, 41, 164, 180,- у. atļauja 69, v. līdzekļi 469, v. pie
nakums 469, v. uzturešana 257, v. vara 312.
vedumniaksa 114.
veids, atalgojuma 537, īpašuma tiesību iegīīšanas v. 380, 42
prasības nodrošināšanas v. 181.
veikals 50, 100, 101, 162, v. grāmatas 20, 189, v. Hdzīpašniek
316, v. slegšana 264, v. telpas 4, 170.
vckselis 30, 36, 62, 67, 232, 292, 319, 395, 547, 566, v. attiecība
189, v. bezvalutība 571, v. blankete 570, 571, blanko \
570, v. dcvējs 572, v. devēja paraksts 565, v. galviniek
268, v. izpirkšana 547, v. ņēmējs 79, v. parakstīšana .
v. rekvizīti 56S, v. samaksa 292. 42l, v. samaksas pierādl
šana 267, v. teksta labojumi 568.
velkonis 407.
Verpfründungsvetrag 233.
vērtība. iegūšanas 412, mantojuma v. 462, nama v. 387. noin
nāla v. 463, v. pieaugums 465, v. pieauguma nodoklis 1
63, 575, prasības v. 393, 498, 546, remontu v. 388, tii
v. 388, zemes gabala daļas v. 463.
vērtspapīrs 111, 166, 401. 515, abstrakts v. 111, 145. кап
v. 111.
veselība431, v. bojājums 51, 80.
vēstule 477, 522.
vesturiska daļa, sprieduma 183.
viegli aizdegošos viela 263.
viela viegli aizdegosos 263.
vienāds pamats 98.
vicnību cenas 388, hipotēkariska v. 101, 575, nautiska \'. I
nedalāma v. 101, patstāvīga saimnieciska v. 513.
vienkāršais bankrots 520.
vienpusīgs akts 473.
vieta, darba 72, 264, 422, dzīves v. 9, 167, 193, 303, 313. .MIII |
v. 301, nekustama īpašuma atrašanas v. 509, pagaidu dlU
ba v. 77, paraksts par dzīves v. ncatstāšanu 458, samal i
v. 377, uzticības v. 202.
vietēja iestāde 513.
vietnieks, klusais 92.
vilcināsana, lietas 247, 304.
viltojums 448, paraksta v. 308.
vindikācijas prasība 161, 471. 497.
vindikants 402.
vīrs 76, 96, 100.
vīra parads 469.
virsstundas 560, v. atlīdzība 52, 71, 324, v. atlīdzība u/ ligtiuii
pamata 266, v. darbs 324, v. prasība 493, v. saraksti
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virsvalde, baznīcas 86, 212.
virtuve 301.
vispārējie ugunsapdrošināšanas noteikumi 227.

Z.
Zaudējums 10, 61, 116, 145, 162, 209, 210, 224, 2.34, 242, 327, 407,
418, 441, 482, 581, z. apmērs 377, z. atljdzība 22, 378, 432,
552, z. atlīdzibas prasība 3, 80, piedzineja z. 395.
zeme, cilts 17, dienesta z. raža 103, z. gabala dalas vērtība 463,
z. grāmatas 101, 153, 159, 285,_287, 321, 371, 378, 486, aizlieffums z. grāmatas 565, z. gramatu reģistra miimirs 414,
muižas z. 297, picšķirta z. 17, z. tiesibu piemēroŠana 297,
zemnieku z. 297.
zemniece, Kurzemes z-ces asistcnts 485.
zemnieka testāments 96, 168, z. zeme 297.
zīme, brīdinājuma 35, noģuldījijma z. 111, parāda z. 36, preču
z. 115, rūpniecības z. 255, tirdzniecības z. 255.
zīmējums 531.
zīmogmarka 570, z. dzešana 34, 566.
zīmognodeva 34, 196, 221.
zīmogsods 34, 196, 261, 317, 318, 409, 522, z. apmērs 409, lē_mums par z. 498, z. noapaļošana 411.
zinašanas, techniskas 295.
ziņojums par immobila novērtējumu 183.
zirgs 158.
zverinats advokāts 177, z. kurātors 58.
Ž.
Žirants 567, 571.
žurnals, tiesas izpildītaja 180.
Y.
York-Antwerp rules 405.
Z.
Zeitlohnvctrag 70.

Likunra raditajs.
1921. g. 4. marta lik. par
administr. tiesām (L. kr. 59.)
23. — 249.
53. — 249. •
59. _ 248.
71. — 249.
74. — 248.

6. — 277.

Agrār. ref. lik. (L. kr. 1920. g.
213.)
I dala:
3. p. „a" pkts. — 575, „b"
pkts. — 39, 40.
10. — 40, 330.
13. — 148.
15. — 330.
II dala:
39. _ 45. _ 576.
1920. g. 11. aus. Hk.
par valsts
aizdevumiem un viņu nodrošināšanu (L. kr. 197)
7. — 564.
8. p. piez. — 564.
10. — 564.
1922. g. 24. janv. instrukcija pie šā lik. (L.
kr. 52)
20. — 565.
1920. g. 16. apr. sodu
lik. par
akclzes noteiku-mu pārkāpurniem (L. kr. papild. 60.) un
1931. g. 13. janv. pārgroz. un
papild. pie šā lik. (L. kr. 14)
37—441.
1916. g. 3. jun. lik. par
to darljumu

1927. g. 1. jūn. lik. p
darbin.
apdrošināšanu nelaimes un an
du slimības gadij. (L. kr. (>\)
13. — 77.
21. — 77.
93. — 276.
105. — 116. — 586.
95. — 275, 276.
106. — 76, 586, 587, 588.
107. — 586, 587, 588.
108. — 587.
112. — 76, 112, 586, 587.
117. — 174.
Pārgroz. pie ša lik im
(L. kr. 1929. g. 203)
13. p. 2. piez. — 77.
1932. g. papild.
lik. (L. kr. 47)
21. p. 2. piez. — 77.
1928. g. 13. apr. lik. p]
socialo
apgādību (Lik. kr. 73)
4. — 41, 42.
1927. g. 5. nov. lik. p I
apriņku pašvaldibu (1.. kr. Г'
13. p. „e" pkts — 415.
14. — 415.
1903. g. 2. jun. n
par

anullēšanu, kurus parādnie
noslēdzis kreditoriem par [a
nu (L. kr. 1645) (Civ. pro
nol. VI piel., 1932. g. izdr\
— 98, 111.
1. — 277.
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atlīdzibu nclaimes gadij. fabrlku u. t. t. darbiniekiun (Kr.
Lik. кор. XI sēj. 2. d. 1913.
g. izdev.) - - 257, 258.
1922. g. 5. janv. noteik.
par nekust. Ipaš.
atsavināšanu un apgrūt. ar parādicm (L. kr. 3).
3. — 326.
13. — 412.
1928. g. 6. jūn. lik. par
nek. rnantas
atsavināšanu (L, kr. 129).
I p. 14. — 575.
3. — 326.

5. — 510, 511, 576.
5. p. piez. — 511.
6. _ 465, 510.
16. — 45.
28. — 210.
1923. g. 29. maiļa lik. par
nekust. mantas piespiedu
atsavināšanu valsts vai sabiedr.
vaiadzībām (L. kr. 59) —
83, 91, 181.
Latvijas
bankas statnti (L. kr. 1923. g.
65).
3. — 332.
6. — 332.
10. — 332.
64. — 279, 280.
Latvijas hipoteku
bankas statīīti (L. kr. 1924. g.
128).
8. — 427, 429.
10. — 429.
18. — 118.
27. — 429.
Valsts zcmes
bankas statūti (L. kr. 1922. g.
72).
31. — 564.
Ev.-lut.
baznicas lik. (Kr. Lik. кор. XI
sēj- 1. d.).

264. — 213.
Ev.-Iut.
baznicas satversme.
30. - - 93.
39. -- 84.
40. -- 85.
41. -- 85, 90.
42. -- 85, 90.
43. -- 90.
48. -- 55.
VI nodal. - 93.
1928. g. 14. api -. noteik.
par ev.-lut.
baznīcas stāvokli (L. кг. 182)
— . 83, 85.
1. - - 212.
1923. g. 18. jūl. lik. par
biedrībām, savicnībān 1 Uli polīt organiz. (L. kr. 187).
2. -- 249.
6. -- 248.
25. -- 248.
Rīgas
biržas parašas.
11. -- 12, 333.
68. -- 191.
118. — 315.
Lik. par zemes
ceļiem (L. kr. 1925. g. 26, 1928.
g. 96).
2. -- 207.
4. -- 207.
5. - - 207.
6. - - 207.
42. -- 207.
Lat^alcs
civīllik. (Kr. Lik. kop X sei.
1. d.).
531. — 15, 384.
533. — 384, 538.
545. — 385, 386.
558. — 299.
559.
299.
602. — 608. - 91.
691.
16.
692.
15, 16.
1063. — 16, 438.

—
1066.
1140.
1242.
1244.
1246.
1649.
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— 438.
— 17.
— 167.
167, 299, 300.
— 16.
p. piez. — 438, 439.
Latvijas
Civīllik. (Vict. ik. кор.
d.).
XII -- 169.
XIII -- 164.
XXI -- 479.
XXIX
- 269, 273.
XXXIV — 195.
8. — 96.
9. — 369.
27. — 469.
29. — 95.
79. — 576.
132. 135. -- 533.
137. -- 533.
139. -- 533.
151. -- 174. — 533.
163. -- 533.
165. -- 47, 48, 95, 215, 283,
369, 370.
167. -- 312.
168. -- 423.
169. -- 215, 370.
197. -- 533.
199. -- 164, 283, 469, 470, 471,
533.
200. -- 533.
207. -- 194.
209. -- 41, 42, 48, 49 96, 471.
354. -- 145.
355. -- 145.
356. -- 145.
360. -- 6.
440. -- 145, 146.
512. -- 485.
577. -- 285.
583. -- 284, 285.
597. -- 622. — 297.
623. -- 501.
626. -- 6, 7.
626. p . piez. — 424.
\JKS\J»

—

637. — 424.
638. — 424.
641.
427.
645. — 428.
648. — 427.
688. — 423, 424.
706. - 472.
708. — 89.
756. — 487,
806. - 427.
810. •— 153.
811. ■— 101.
812. — 101, 285, 286, 2i
813. -— 370, 371.
814. -— 486.
839. ■— 146.
855. ■- 49, 370, 371, 372.
873. •— 101.
874. •— 101.
895. — 429.
918. •— 424, 425.
919. -— 471, 472.
927. D. 1. piez. 101.
928. — 8.
929. -— 215, 216.
934. -— 7.
1013. — 147.
1048. — 146, 147.
1050. — 146, 147.
1055. — 147.
1261. — 89.
1264. — 147, 148, 149.
1297. — 160.
1306. — 24, 287.
1317. — 160.
1320. — 24.
1328. — 287.
1329. — 287.
1331. — 479.
1372. - 397.
1387. — 188, 189.
1404. — 472.
1425. — 374.
1429. — 372, 373, 374,
1434. — 373, 374.
1449. — 425, 426.
1462. — 96.

—
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1470. — 427, 428, 429 430.
2952. — 218, 219, 220, 221, 291,
1483. — 472, 473.
477.
1484. — 189.
2953, sek. — 53.
1487. — 287, 310.
2953. — 152.
1493. — 99.
2981. — 152, 153.
1700. — 473, 474.
2983. — 152, 478.
1881. — 474.
3004 p. piez. — 186, 371, 466.
2006. — 297.
3015. — 153, 154.
2012. — 97.
3016. — 371.
2060. — 96, 97.
3027. — 221.
2064. — 296.
3041. — 221.
2065. — 168.
3045. — 221.
3062. — 165.
2091. — 96, 97, 109.
2364. — 383.
3066. — 9.
3067. — 9.
2474. — 382.
3081. — 8.
2477. — 149, 150, 151.
3088. — 8.
, 2478. — 151.
3097. — 431.
2602. — 442.
3099.
— 431.
26. — 7, 8, 374, 375.
2624. — 475.
3103. — 164.
ЗЮ4. — 430.
2625. — 475.
2627. — 501.
3111. — 92.
3140. — 478.
A7fi
2638 — 2630
■ 475 4t/О.
3146. — 376, 377.
2629. — 476.
3147. — 376, 377.
2631. — 474, 501.
3168.
— 325.
2632. — 150, 474, 475,476.
2681. — 8, 9.
3170. — 480, 481.
3172.
— 51.
2745. sek. — 436.
3228. — 222.
2745. — 437.
3230. — 224.
2798. — 375.
3232. — 222, 223, 224.
2801. — 169.
3252.
— 246.
.
2847. — 2877 — 216.
3274.
—
164.
2847. — 216
3284. — 4, 235.
2848. — 216, 217.
3288.
— 81.
2907. — 476, 477, 478.
3304. — 9, 10, 11. 59, 288.
2922. — 98, 111, 376, 489, 530.3306. — 56.
2937. — 223.
3320. — 5.
2938. — 585.
3321. — 291, 292.
2939. — 172, 223, 239.
3323. — 155.
2941. — 49, 50.
3325. — 155
2942. — 151, 152.
3330. _ 162, 163, 289.
2943. — 287, 288, 289,290.
3335
381
2946. — 217, 218, 460.
3337. — 477.
2948. — 460, 461.
3378. — 5.
2951. — 97, 98, 218, 290, 291,3381. _ 154.
430, 431, 477.
3426. — 5.

—
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3934. — 292, 293.
3439. — 10.
3938. — 293.
3440. — 10, 288.
3441. — 4, 51, 52, 209, 288, , 3942. — 229, 230, 231, 232.
432.
3967. — 287.
3968. — 553.
3443. — 10, 59.
3444. — 3, 4, 5, 6, 81, 235. 3969. — 432.
3995. — 232, 233, 432, 433, 43ļ
3447. — 81, 224, 225.
3995. р. piez. — 433.
3449. — 4.
3996. — 433.
3450.
4.
4029.
— 99.
3457'. — 52, 53, 54.
4045. — 466.
3476. — 477.
3481. — 478.
4054. — 234, 235, 434.
3484. — 373.
4063. — 242.
4064. — 242.
3487. — 458.
4084. — 284.
3488. — 220, 487.
4104. — 379.
3489. — 487.
4106. — 379, 380.
3491. — 377, 378.
3522. — 154, 155.
4116. — 293, 294.
4120. — 293, 294.
3536. — 166.
4126. — 293, 294, 380.
3537. — 234.
3539. — 292.
4150. — 479.
3542. — 5.
4172. — 535, 536.
4173. р. 1. piez. — 12, 235.
3546. — 98.
4175. — 235, 396, 432, 434, I
3547. — 98.
3579. — 37, 38.
479, 480, 536.
3593. — 156, 157.
4185. р. piez. — 224.
3599. - 225, 226,
4186. — 294, 295.
41891. — 182, 307.
3602. — 225.
4192. sek. — 235.
3603. — 225.
3606. — 226, 227.
4192. — 12, 536, 537.
4192. р. piez. — 235.
3611. — 158, 159.
4207. — 12, 235.
3612. — 585.
3618. — 227, 228.
4219. — 307.
3625. — 8, 479.
4226. — 6, 432.
3627. — 8.
4226. р. piez. — 435.
4227. — 224, 432.
3636. — 159. 160.
4235. — 224.
3637. — 161.
4236. — 81, 224, 435.
3693. — 486.
4244. — 295.
3723. — 228.
4260. — 81.
3724. — 228, 229.
4311. — 380, 381.
3734. — 11, 12, 534.
3734. р. piez. — 435.
4361. — 161, 162, 163.
3859 — 432.
4366. — 221.
4382. — 461.
3868. — 11, 293.
4386. — 461.
3878. .— 378.
3886. — 12.
4388. — 221.
3934. sek. — 11.
4394. т— 481.

—
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12. (10.) — 445.
4399. — 461.
25.
(17.) — 28. (21.) — 60.
4401. — 461.
27. (19.)
174, 175, 243.
4404. — 235, 236.
28. (21, 1803.) ■ - 242, 243, 244,
4406. — 295.
245, 246, 496.
4419. - 4422. - - 239.
33. (26.) — 516.
4419. — 236, 237, 238, 239.
36. (1806.) — 497.
4422. — 238, 239.
37. (29a.) — 391.
4423. — 164.
52. (40.)1 — 54. (43.) — 248.
4429. — 146.
55. (43 .) — 248.
4449. — 163, 164, 480, 481.
90. (69.) — 246, 247, 248, 249.
4472. — 54.
96. (75.) — 303.
4473. — 54.
100. (79.) — 545, 546.
4503. — 433, 483.
102. (81.) — 18, 152, 234, 395.
4504. — 483.
104. (811.) — 18, 19, 303, 304.
4510. — 254.
106. (82\) — 58, 175.
4519. — 239, 381.
1061. — 106. 107.
4520. — 13, 164.
4520. — 4523. — 381.
123. (91.) — 491.
4522. — 13, 14, 239, 381, 482. 124. (92.) - 490, 491.
4549. — 164.
135. (102.) - 58, 304.
391, 392.
4550. — 164, 165, 166.
155. (113.)
246,
(113.)
4557. — 482.
430.
156.
304.
(114.)
Vācu
157.
Civīllik. (BgB.)
181. (129.) - 47, 369, 392, 410,
522.
225. — 228.
182Г
(131.) — 550.
Civilproc. nol.
— 393.
184.
(133.)
1914, g. rcd.
184. (133.) p. piez. — 392, 393,
3311. — 305.
394, 497, 498.
1
776 . — 305.
185.
(135\) — 470.
1928. g. rcd.
193. (1391.)
175, 176.
1215a. — 65.
196.
(142.)
—
48,
102, 267, 304,
1400. p. piel. 5., 6. pp. — 65.
307,
386,
392,
410,
522.
1890. — 65.
(161".) — 107, 572.
1899. p. piel. 22. р. 4 1 . p. — 65. 239..
253.
(162.)
— 498.
1932. g. izdev.
255. (163.) — 394.
1. (1.) — 103, 104, 105, 174, 265. (1691.) ■ - 392.
242, 248, 275, 327, 441, 442, 271. (175.) — 328, 394, 395.
492, 493, 494, 495, 545, 588.
272. (176.) — 395.
I. (1.) p. piez. — 545.
275. (180.) — 498, 499.
3. (1801.) — 328.
292. (195.) — 499.
6. (4.) - 105, 106, 442,443 496, 336. (229.) — 341. (235.)—248.
546.
342. (273.) — 346. (241.) — 248.
350. (248.) — 177.
7. (5.) — 441.
352. (250.) — 499.
8. (6.) — 247.
362. (25S2.) — 178, 179.
10. (8.) — 182.
373. (269.) — 182.
II. (9.) — 445.
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377. (273.) — 107, 108, 304, 305, 812. (707.) — 272.
816. (711.) — 52, 77,
546.
182, 198, 200, 206,
380. (275.) — 178.
259, 263, 288, 298,
436. (333.) — 514.
430, 473, 495, 507,
444. (339.) — 206, 238, 288,
515, 543, 560, 588.
313, 408.
454. (366.) — 19, 58, 59, 60, 818. (713.) — 443, 444.
851. (740.) ■
502, 547.
1
859. (748.) —
455. (Збб .) — 179, 180.
458. (368.) — 19, 59, 455.
860. (749.) —
460. (369.) — 500.
861. (750.) 463. (371.) — 180.
867. (756.) 497. (409.) — 305, 306.
875. — (763.)
498. (410.) — 180, 306, 500.
892. (779.) 444,
И
532. (444.) — 173.
446.
554. (466.) — 19, 20.
894. (781.) —
557. (469.) — 218.
895. (782.) 564. (476.) — 430.
896. (783.) —
446. 447.
566. (478.) — 290.
897. (784.) —
(791.)
568. (480.) — 501, 502.
(785.)
s9s.
569. (481.) — 392, 502.
906. (792.) , 551.
654. (564.) — 182.
907. (793.) 22, 109i l
661. (571.) — 212. 247.
307, 374, 39
675. (584.) — 60. 61.
•M\
908. (794.)
713. (613.) — 28.
450, 451, 4S
715. (615.) — 28, 180, 181.
910. (796.) —
724. (631.) sek. — 373.
912. (798.) — 450.
724. (631.) — 733. (640.) — 209. 922. (805.) — 450.
725. (632.) — 395.
928. (811.) - 183.
726. (633.) — 395.
929. (812.) — 61, 62. 551.
727. (634.)
930. (813.) - 52.
395 _
728. (635.) — 373| 395, 502.
932. (8141.) - 271.
729. (636.) — 395.
942. (819.) — 184.
731. (638.) — 306.
956. (N33.) — 443.
732. (639.) — 306, 307, 395.
989. (684.) — 307. ЗОЯ.
751. (655.) — 109.
993. (868.) — 505.
763. (663.) — 503, 548, 553.
1003. (880.) - - 506, 51)/.
764. (664.) — 246, 247.
1014. (891.) • 507, 508.
782. (681.) — 181, 182.
1019. (893.) • 1021. (89
782. (681.) — 789. (688.) — 452. 200.
782. (681.) — 793. (692) - - 181. 1019. (893.)
151, 200,
247, 248, 249.
552, 553.
790. (689.) — 503, 504.
1021. (895.) - (»2. 151.
794. (693.) — 548.
250, 487, 508.
806. (704.) — 443. 444.
1022. (896.) — 396.
808. (706.)
1034. (908.) • 508,
543, 549, 550.
1 —
809. (706 .) — 504.
1060. (933.) - 271

1396. (1899.) р. picl. (V. picl.)
939.) — 308.
— 22, 23.
952.) — 308.
23, 64, (.5. (,0. 308,
973.) — 243, 426.
5. (5.)
1.S42.) — 243.
309.
1079.) • - 209.
6. (6.) - 23, 65, 66.
1103, 1855.) ■ - 509.
8. (8.) - 245.
1104.) - 397.
12. 12.) — 23, 05, 00. 198.
1109.) - 397.
17. 17.) — 28.
1110.) - 397.
18. 18.) — 28.
1117.) - 109, П О , 183.
19. 19.) — 21, 28.
1263, 1118.)
68. 1.) -- 309.
1271. (1125.)
243, 244.
— 1 83.
79. 18.)
23, 21. 25, 66,
1279. 1131.) - 396, 397.
8.3. 22.)
1285. 1143.) ■ 184, 510.
309. 310, 314.
198, 426.
1288. 1147, 1869.)
П О , 397,
85. 24.)
23, 2 1.
509, 510.
86. 25.)
25. 2i, 21, 28.
88. 27.)
1289. 1148.) — 145, 184.
25.
89. 28.)
1290. 1149.) — 1 I \
29.)
26.
90.
1293. 1871.) - 63,
64, 183,
92. 31.) - 26, 27,244,374.
451, 452, 453.
1
96. 35.) — 21, 244.
1299. 1156 ) — 185.
I — 24, 66.
07.
1307. 1784.) - 32, 453, 454,
(42.)
— 244.
юз.
4.55.
1284.)
— 400,512,513.
1399.
1308. 1163.) — 22, 23.
1400. 1285.) — 400.
1312. 1877.) — 0.3.
1407. 1292.) — 27, 28.
1316. 1880.) — 32. 183.
1408. 1293.) — 27, 28.
1319. 1173.) — 63.
1414. 1303.) — 555, 556. 557.
1320. 1881.) — 63.
- 271.
1324. 1180.)
184, 185, 186, 1452.
е
1460. 1345 .) — 305.
452, 510, 511, 512, 553, 554.
1474. 1354.) — 455. 456.
1326. 1885.) — 510.
1476. 1356.) - - 456.
1339. 1202.) — 397, 398.
1359.) — 225.
184, 185, 250, 1480. 1360.) — 225.
1341. 1204.)
ИМ.
251, 397. 398, 399, 510.
1483. 1363.) — 225.
1342. 1888.) — 512.
1 185. 1364.)- - 153,225,226.
1346. .1209.) - 486.
1490. 1369.) — 251.
1348. 1211.) — 533.
— 476.
1636. 2018.)
г9
1357. 1215а.) - 65, 426.
1460
а.)
sek.
19.
1670.
[358. 1890.) — 22. 23, 62, 63, 1683. L46086.) — 28, 29, 155.
64, 66.
400, 401.
1687. 2054.)
:
:. ':5. 1892.) — 63.
403.
1692. 2059,)
1366. 1222.) — 399, 400.
1696. 2063.) - 403.
1387. 1273.) — 1395.
(1281.) 1698. 2065.) — 403, 404.
401, 402, 403,
272.
1699. 2066.)
1387. 1273.) — 270, 271.
404, 514, 515.
1279.)
•270,
271.
272.
1393.
1705. (2072.) — 186, 402.

1071.
1085.
1120.
1121.
1222.
1249.
1250.
1254.
1255.
1262.

—
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1706. (2073.) — 402.
1710. (2079.) — 186, 400.
1711. (2080.) — 513,514.
1718. (2087.) — 401, 514, 515.
1720. (2089.) — 401.
1724. (2093.) — 401.
1736. (1456.) — 300.
1739. (1424a.) — 486.
1773. (146041.) — 236.
1776. (1460".) — 236.
VI piel.-- 88, 111.
1921. g. 18. febr. l i k . p a r
civīlstāvokļa aktu rcgistraciju
(L. kr. 47).
1. — 455.
35. — 271.
1921. g. 18. marta lik. par
čeku (L. kr. 75).
16. — 401.
1922. g. 24. marta lik. par
darba laiku (L. kr. 74).
1. — 324, 559.
2. — 74, 559.
2. p. piez. — 467.
4. p. 2. picz. 559, 560.
7. p. piez. — 54, 525.
8. — 72, 73, 264, 525, 526.
17. — 70, 71, 324. 467, 468, 526,
527, 560.
18. - - 71, 72, 73, 527.
19. — 43, 44, 73, 74, 75, 202,
203, 264, 265, 266, 411, 527,
528, 536, 537, 560, 561, 562,
563.
1930. ff. 23. dcc. papild.
lik. par
darba laiku (L. kr. 194) — 70,
71.
1923. g. 13. sept. noteik.
par
darba laiku dzelzceļa darbin.
(L. kr. 123).
2 . , — 74.
1923. g. noteikumi par
darba laiku pasta-tēl. un tēlefona darbin. (L. kr. 135).

—

1. — 74.
1927. g. 4. okt. noteik. pfl
kollektīvu
darba līgumu (L. kr. 173).
8. — 584.
9. — 585.
10. — 584.
0aitāC,č24u. 5g,. 1.173.0 i -0
Rfipn.
darba lik. (Kr. L. кор. XI sej
d., 1913. g. izd.).
46. - 69.
48. - 54.
53. - 70.
95. - 54.
98. - 54.
266. - 418.
541. — 257, 258.
542. — 257, ?58.
552. — 257, 258, 259.
1919. g. 27. okt. nob
par ev.-lut.
draudžu padomēm (V. V. Ni.
61).
1. — 84.
10. — 84, 93.
12. — 84.
Vispär.
dzelzceļu nolik. (Kr. Lik. kop
XII sēj. 1. d.).
60. — 115.
102. — 116.
153. — 262, 263.
153. p. piez. — 263.
1927. g. 21. jūn.
dzelzceļu lik. (L. kr. 127).
97. — 100. — 80.
97. _ 80, 81.
101.
107. — 80.
108.
112. — 80.
114.
81.
114.
81.
115.
81.
136. — 80.
80, 81.
137.
80.
1.50.
35.

—
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Dažadi
dzelzceļu noteikumi:
Dzclzcelu tarifs
10§ — 115.
79§7. p. — 116.
Dz. virsvaldes nk. Nr. 122
(Dzelzc. Vēstn. Nr. 148.)
— 323.
Rigas
hipotēku biedr. statuti.
87. — 553.
88. — 553.
89. — 281.
90. — 281.
1924. g. 16. jun. lik. par
telpu
īri (L. kr. 91).
1. p. piez. — 387, 388, 389.
24. — 229.
25. — 302.
27. — 99, 486, 487.
31. — 488, 489.
32. _ 488, 489.
32. p. 1. p. — 56, 301.
2. p. — 301.
4. p. — 55, 56, 389.
5. p. — 488.
7. p. - 100, 101. 103,
170, 171, 172,489.
8. p. — 101, 102.
32. p. 2. picz. — 102.
34. — 56, 57.
37. — 390.
39. — 440 534.
40. — 301.

21. - - 420.
59. — 204.
1918. g. 29. nov. pa/ii.iojums par aizliegumii pirkt
mantas no valsts
kara spēka (L. kr. 4) — 376.
1931. -g. 29. sept papiid.
likumā par
katedrāļu piešķiršanu Latv. ev.lut. bīskapam un katoļu bīskapam (L. kr. 192) — 82, 83,
84.
5. — 86, 87, 90, 94.
i(.>27. g. 4. okt. noteik. par
negxwligas
koiikurences apkarošanu (L. кг.

174).

1. ----- 529, 530. 532.
2. — 530.
5. — 529, 530.

1 {> 19. g. 23. scpt. pag. no
teik. par ev.-lut.
konsistorijäm (V. V. Nr. 47).
3. — 84, 85.
1922. g. 5. janv. noteik.
par Vidzemes ev.-lut.
konsistorijas likvidēšanu (L. kr.
4) — 85.
1. — 212.
4. — 212.
1931. g. 28. maija JValsts
kontroles revīzijas reglaments
(L. kr. 107).
49. — 105.
67. — 105.
Bern es 1890. g. 4. okt.
43. — 301, 302.
konvencija.
46. — 172, 539, 540.
30.
— 116, 117.
47. — 172, 173.
41.
116.
1924. g. 10. jūn. instruk- 44. —
—
116, 117.
cija pic lik. par telpu
Briseles 1910. g. 23. sept.
īri (V. V. Nr. 154).
konvencija par fflābšanu jūras
8. — 57.
— 407.
1919. g. 8. dcc. lik. par
1921. g.
Latvijas
konvencija starp Latviju un Lieizglitibas icstādēm (L. кг. 155).
tuvn par tiešu pasaž. im preču dzelzc. satiksmi (L. kr.
18. — 204.

1923. g. Nr. 81) — 115.
145. -- 441.
1919. g. 5. sept. noteik. | 789. -- 474.
par
1136. — 441.
kooperativam sabiedr. un viņu
1928. g. 4. jūn.
savienībām (L. kr. 126) — kuģu hipotēkas un jūļ'as pi u
188.
lik. (L. kr. 126).
I. — 578, 583.
1. — 276.
4. — 578.
7. — 275.
36. -- 275.
I I . p. lit. „b" — 578.
55. - - 276.
12. — 581, 583.
57. -- 276.
19. — 581.
61. -- 276.
20. — 582.
31. p. 4. p. — 582.
1931. g. 13. apr.
36. p. sek. — 579.
par
43. - - 581, 582, 583.
kuģu pirkšanu-pārdošaiiu 11
49. — 327.
kr. 85).
1933. g. 2. apr. papild. 4. — 276.
noteik. par
4. p. piez. — 276.
kooperativām sab. un viņu sa- 5. — 275.
vienībām (L. kr. 129) — 579.
1928. g. 9. jīin. lik
pārgroz. zemes
1928. g. 12. apr. noteik.
1letas
par
Latgalē
(L. kr. 134).
kooperātīvu sabiedrību im vinu
savienību likvidāciju pēc slēg- 1. — 153, 160.
šahas ar tiesas lēmumu (L. 4. — 160.
7. — 153, 160.
kr. 77) — 579.
1921. g. 1. febr. lik. nai
1927. g. 16. jūn. lik. par
kooperatīvu sabiedr. un viiju sa- laulību (L. kr. 39).
vienību revīzijām (L. kr. 124) 44. -- 199, 200.
45. -- 199, 541.
—578, 579.
49. -- 199, 200, 541, 5 1
i
1923. g. 31. martā likums
544[.
par nckust. īpašumu
50. -- 199.
korroborēšanu sakarā ar agr. 56. -- 22.
ref. lik. (L. kr. 41) — 575.
60. - - 269, 273.
I. — 39.
63. -- 209, 274.
3. — 576.
68. -- 199, 200, 201
6. — 576.
78. -- 272.
II. — 576.
1923. g. 14. niai.i;i i il< и и
1925. g. 16. janv. papild. mācības gada mainu obll
kreditlik. (L. kr. 10) — 578.
skolās (V. V. Nr. 204).
1926. g. 7. okt. pārgroz. 3. — 204.
kreditlik. (L, kr. 144) — 578.
1925. g. (). aug. и
pai - priv.
1929. g. 17. maija papild.
kreditlik. (L .kr. 122) — 578, mācības iestādēm (I.. kr.
579.
4. — 205.
8 — 205.
krim. proc. nol.
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1931. g. б. aug. noteik.
par to pasu. (L. kr. 173).
5. — 205.
1 1 . — 205.
Ministriju ickārta (L. kr. 1928.
g. 68).
20. — 414.
21. — 414.
1919. g. 25. aug. lik. par
vērtspapiru
mortifikāciiu (L. kr. 130).
5. — 515.
9. — 515.
1922. g. 3. aug. not. par
naudu (L. kr. 146).
10. p. 1. piez. —421.
Nodokju nolik. (Kr. L. кор. V
sēj,).

202.
203.
207.
208.
212.
215.
233.

113.
113.
194, 195, 574.
• 412.
■ 463.
113.

■ 463, 464.
243.
32, 33, 413.
257. — 463.

269. — 32, 413.
317. — 564.
1925. g. 26. поv. instrukcija par lauku pašvaldību
nodokju un citu neapstrīd. summu picdzīšanu.
39. — 209.
1932. g. 23. sept. instrukcija p.ar valsts
nodokju piedzincüem (V. V. Nr.
217).
9. — 209.
1914. g. 4. okt. lik. par
dazu
nodokļu pieaugšanu u. t. t. (Kr.
L. kr. 2870).
5. — 463, 464.
Notar, nolik.
100. — 177.

101. - 177.
102. - 177.
154. - 160.
315. - 160.
316. - 160, 414.
317. - 197, 198.
322. p. piez. — 160.
340. — 321, 322.
354_
Ъ2\.
1922.' g. 21. jiin. lik. par
pagastu pašvaldību (L. kr. 119).
72. — 278.
307. — 415, 416.
108. — 415, 416.
109. — 415.
Pagasttiesu Hk. (1924. g. izdev.).
23. (21.) — 481.
29. — 498. 109. (277.) — 312.
113. (281.) — 177, 484.
1920. g. 30. apr. Latgales
pagastu satversmes pagaidu
noteik. (L. rik. kr. papild. 66).
61. p. „d" pkts — 417.
65. - 417.
1927. g. 20. sept. noteik.
par satiksmes ministrijas
pasta un tēlcgrafa-departaincntu (L. kr. 159) — 513.
1922. g. 13. janv. noteik.
par kafavīru, valsts ieredņu
un kalp.
pensijäm (L. kr. 18) — 174.
1915. g. 22. apr. lik. par
prctenziju caurskat. kārtību
pec
piegādes lik. (Kr. L. kr. 1005).
5. — 556.
1927. g. 22. apr. lik. par
darbiem un
piegādēm valsts vajadzībam (L.
kr. 44).
95. — 556.
1931. g. 16. marta
pilsetu pašvaldības darbinieku
dienesta lik. (L. kr. 54).
3. |). piez..- - 494.-

—
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1921. g. 14. janv. noteik.
par
pilsetu ienakumiem u. t. t. (L.
kr. 2).
142. — 580.
1930. g. 1. dcc.
pilsētu pašvald. lik. (L. kr. 183).
8. — 234.
52. p. 6. P l — 493.
Rigas pilsetas saistošie noteikumi.
2. — 211.
3. — 210.
Rigas pilsētas domes 1930. g.
15. janv. dienesta noteikumi.
3. — 493, 494.
5. — 493.
11. — 494.
12. — 494.
15. — 493.
Rigas statuti im tiesfbas
V gräm. 5. tit.
3. § — 406.
Romiešu tiesības — 426.
Rüpniec. nolik. (Kr. L. кор. XI
sēj. 2. d.).
127. — 530.
131. — 531.
137. — 529.
138. — 529. _
1916. g. 22. okt. noteik.
par
sekvestrētu nekust. mantu pārzināšanu un pārvald. (Kr. L.
kr. Nr. 301, 2372. р.).
9. — 330.
1923. g. I5._sept. instrukcija par mazakuma tautību
skolu atvēršanu skolotāju apstiprin. un atlaišanu (V. V. Nr.
204).
2. — 204.
1930. g. 10. jūl. noteik.
par
slimo kasēm (L. kr. 114).
1. — 422.

1. p. 1. piez. —- 422.
38. — 422.
Slimo kasu normalstatüti (V.
1923. g. Nr. 230).
12. p. piez. — 419.
30. — 31.— 419.
Noteik. par statutu un ci
tu ab r oto darbinieku nodr
šināšanu
slimības gadīj. (1922. g. red.).
7. — 418.
Tiesu iek. lik.
174. (250.) — 240, 241, 49Г
491.
175. (251.) — 446.
321. p. piel. (IV piel.) — 393.
1. p. — 505, 506.
5. p. — 393.
9. p. — 506.
Tirdzn. nolik. (Kr. L. кор.
sej. 2. d.).
475. — 406, 407.
498. p. piez. — 406.
681. — 218.
Tirdzn. proc. lik. (Kr. L. ко]
XI sēj. 2. d.).
243. — 218.
386. — 255, 256.
390. — 192, 193, 313, 520, 5 '
410. — 457, 458, 459.
1916._g. 3. jūl. lik. pai
tirdzn. un rupn. uznemumu pāi
eju u. t. t.
3. — 36, 319.
13. — 319.
1902. g.
vekselu lik.
3. — 568.
3. p. 2. piez. — 566, 567, 570
13. — 567, 568, 569, 570.
14. — 62, 569, 570, 571.
17. — 571, 572.
23. — 79.
27. — 79.
28. — 79.
31. — 572, 573.
32. — 79.
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1919. g. 2. febr. rlkoj. par
ziemeļu Latv. pilnvarnieku (L.
kr. 41)— 329, 330, 331.
Krievu
zīmognod. lik. ,
13. p. 18. p. — 261.
18. p. 4. „b" p. — 261.
52. — 261.
129. — 261.
Rlkoj. par
zīmognodevu.
3. — 409, 410, 523.
13. р. 4. р. — 260, 317, 318, 558.
14. р. 7. р. — 260, 261.
22. — 317, 318.
106. — 436.
39. р. 1. р. — 466.
107. — 436.
2. р. — 466.
114. — 436, 437.
40.
—
196.
130. — 97, 297, 298.
42. — 260.
132. — 137. — 96.
43. р. 1. р. — 466.
134. — 96.
2. р. — 558.
140. — 221.
44. р. 2. р. — 522.
Vidz.
4. р. — 317.
Zemn. lik.
7. р. — 318.
1013. — 149, 150, 151, 168, 296, 45. — 318.
382, 383.
46. р. 55. р. — 522, 523.
1014. — 169.
90. — 34, 410, 523, 524.
1015.— 168, 169, 296.
92. — 261, 409, 410.
1024. — 483, 484.
991. — 410.

33.
45.
46.
50.

—
—
—
—

267, 568, 571.
421.
267, 292.
267, 268.
1920. g. 30. janv. noteik.
par
zemes lietošaim (V. V. Nr. 26)
— 330.
1928. g. 22. marta pilsētu
zemju lik. (L. kr. 52).
9. — 181.
Kurz.
zeimi. lik.
78. — 485.

—
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X sēj. spriedumu rāditājs
pēc lietu nosaukumiem.
Lietas
Nr.

1928. g.
609. Banque Generale pour le Commerce Etranger —
Latvijas privātbanku
109,

11

1929. g.
918.
266.
170.
207.
249.
535.

Daldera — k. s. „Labības malšanas un koku apstrādāšanas dzirnavas J. Lininš im A. A. Arguls"
Lūs — Mottmilleru
Mularek — Gulbi
Mūsina — akc. sab. „Feniks"
Ritterbergaj— Mengdenu
Sīlu 1. . '

И
III
П
II 1

1930. g.
1447.
1892.
816.
1116.
447.
768.
1119.
643.

Bīlmanis — Ketis . . . . _
Brunenaus — Latv. Sarkana Krusta Daugavpils
nod
559,
Kloks — Freiju
Kulnieka — Kulnieku
Lāču un Gudkovskas — Johansonu
Mauriņ — Priedīti
Tomson — Petersonu
„Žizņ" likv. kom. — Machtusu

"
II)
i "
i"
i

1931. g.
82
778.
823.

Bartas pat. b-bas „Kooperative" — Liepajas vācu
kr.-aizd. s-bu u. с
Birznieka — Brunneri u. с

i('''

—

643 —

Lietas
Nr.

1
I Pi>.

1932. g.
2622.

Lucis — Āboliņš

534
1933. g.

923
2157. ._
_ . ; - . . . .
93. Abeļa — Rigas apsargašanas un slegšanas akc. sab.
99. Adno — Dzclzcelu virsvaldi
855. Alkšņu — Tagen
112. Amerika — Erinti
726. Andrcjevskas — Kalinovu
973. Apinis — Bērzirju
1013. Aroloviča 1
64. Barvik — Svikis
936. Belševiča — Glizdu
2002. Berzupa — Finanču min
35. Biksona — I Latv. apdroŠ. un transporta akc. sab.
2006. Bhika — Visp. apdroš. sab. nelaimes gadījumos .
2901. Branča — Stcpiņa m. m
743. Bulvina — Liepäjas pils.
.
132. Burka — Dambe m. m
505. Čerkalovas — Knoppicin
62,
983. Dambrana — Melbfirdis .
2051. Doma baznicas
Doma vacu draudzi . . . .
2130. Drabkins — Esras b-bu
2541. Ducena — Liepiņ
836. Dzeguzes — Vestermani
3224. Eglfsa 1
859. Erdmaņa — Melderu
166. Akc. sab. „The Estonian Timber Со, Ltd." —
Kristalu
_. .
103. Finanču min. — „Latvijas tranzits" un „Liepäjas
banka"
_
2131. Finanču min. — Matuzeli
179. Akc. sab. „J. Finkelsteins" maksātnesp. 1
1823. Freiberga — Dzelzcelu virsv
908. Gailjša 1
106. Galeja — Mīlmani un Grigal
85. Goldes — Priedīti
146,
70. „Goldšmidt & Со" — „M. S. Hiršman" . . . .
2586. Golta 1
180, 183,
116. Graudina — Irbc u. с
732. Grāvcra — Buksi
987. Gričeviča — akc. sab. „Latbus"
159. Grienvaldes-lecavas kraj-aizd. sab. — Pālenu .

95
2(»!
163
Юо
155
59
Ш
56
181
157
71
545
22S
78
175
52
146
79
145
94
20b
149
13
256
21
179
166
6
28
19
195
78
186
12
184
168
19
72
224

—
Lietas
Nr.

3020.
1059.
1012.
787.
2445.
50.
2822.
2940.
1046.
1881.
139.
212.
2904.
134.
899.
878.
117.
165.
3055.
1069.
1086.
2504.
37.
3068.
2464.
2493.
2299.
2448.
939.
107.
2444.
2707.
2835.
967.
202.
962.
956.
182.
2498.
2591.
2256.
1054.
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Lp

Heidemans — Compagnie Generale Transatiantique 20
Ivanova — Šteinu
69
Jachnina — Erdmani
171
Jankcloviča пек. Ipaš. pārdošanas 1
23
Jaunmisina — Rikman
437
Ievina — b-bu „Straume" .
44
Johansona — Johansons
9
Kaķa 1
105
Kālcnbcrga — Richten
175
Kampenhauzena — Heymerinku
29
Kaplana — Rigas pilsētu
.211
Akc. sab. „Kiršner & Meijer" 1
25,
45
Klasona — Latv. linkopju centrfilo sav-bu . . .
75
Kļaviņa — Brainberģiem u. с
169
Kleists — Ulmani
180
Klinšu — Kalniņiem
12
Klopmaua — Hercenberģiem
225
Knocha — Knoch
22
Kolesņikova — Machtenbergu . . . . . . .
153
Kosa — Cēsu kr.-aizd. sab
188
Kozlovska—Tadcušiem un Ločmeliem . . . . 167
Krevica — štālu
107
Kriev.-Balt. lopu produktu izmantošanas akc. sab.
— Frīdmani un Klimu
98
Kriķi — „Rigas kooperātlva maizes ceptuve" . 203
Krumina — Krcslovski
Ш7
Kuģa — Abramoviču
73
Kugrena 1
'll
Kugrena u. с 1.
186
Lāča — Tervetes pag. sab. .
I'
Lam u. с — Celmu u. с
19
„Latbus" 1. ._ .
193
Latvijas Evangeliskas baznlcas virvaldes — „Latv.
Lauksaimniecības centrālbiedrība"
. . . 213,
,,(
Latvijas hipotēkas bankas — Mēru
'
Latv. patērētāju b-bas savienTbas — Latv. zirun
pasta b-ba
„Latwood" 1
!""
Lazdiņa — Filingeru
i
Lazdiņa — b-bu „Monrepo"
12
Leonovas — Stradiou
i
Levitāna — akc. sab. „Valters un Rapa" . . . . 170
Libcrmaņa — Michelsonu
18
Lībesmaoa — Michelsonu
20,
Ljačinskis — Bruža
102

—
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Lietas
Nr.

1055.
288.
898.
144.
1008.
2026.
1003.
1105.
45.
46.
2570.
812.
1000.
934.
885.
805.
1692.
67.
2031.
65.
848.
1030.
33.
361.
1407.
850.
1203.
959.
2771.
957.
975.
183.
931.
985.
1032.
1383.
2715.
47.
1939.
39.
2312.
2376.
89.
693.

I pp

Ludvigs im Kimmcia — Ostrouchovu .
. . .
Lukasa m. m. — Öijer
Madrevičs — Neibutu un Bekuru
Markuzes nek. Ipaš. pārdoš. 1
„Fr. Melichar-Umrath & Со" — Qabliku un
Krastiņu
Michlma — Compagnie Generale Transatlantique
Miķelsona —_ Rigas pilsetu
Moora — Krūmiņa m. m
Movšona — Dzclzceļu virsv
Mūrnieka m. m. — Mūrnieks
Natansonu — Veisu
Noseloviča — Rigas pilsetu
Novožilova — Stripkanu
Ormanis — Ormani
. . . .
Ozoliuu — Meisteriem
P e n ģ e r o t a — Ozoliuu
Peniga — Gulbis
Plauciua — Plauciņa ra. m
247,
Plorinš — Lapinš u. с
Plūcis —Plūmīts ._
375,
Prancāns — Prancans . . . . . . . . . .
Purgala —
fcēnimi
Purviņa un Siliņa m. m. — Rags u. с
Pussels — Zeķīti u. с
Pužaka u. с. — Kiršfeldu unFinanču min. . . ■ .
Rancäns —■ Vinčiem un Rancaniem
Rauša — Buksi
pateret. b-bas „Raža" — Lietavietis
Rīdiua — Pevzneru im Gutkinu
Riekstiua — Tilans
Rigas pilsetas — Puri
Robinsona — Ozoliuu
Romanu — Lindbergu
Sictnieks — Birkhānu
Siliua — Skurbi
Silovas un Vaišlas — Pauliņicm
Skujiua 1
Skultes - - Skulti u. с
6, 8,
Slakter 1
• Sniķera — Lissus
Spruksta 1
HO,
Steinberga — Koblcncu
Stirnas — Lapiu
97,
Strausa — Strausu un Zemkop. min

10)
Г'8
L90
74
154
164
117
151
58
Jl
1(>7
49
18
106
154
277
178
401
15
173
183
61
408
lo
19
20
54
152
50
182
62
159
182
17
Об
9
64
30
118
191
109
504

—
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Lictas
Nr.

2894.
80.
2508.
2748.
960.
857.
916.
895.
14.
897.
887.
984.
297.
892.
768.
2678.
1239.
2548.
1108.
935.
104.
2625.
1896.
976.
1072.
49.
62.
996.
126.
811.
1910.

Lp р.

Šakalina — akc. sab. „Ligiram"
Šmidta — Fišeriem un Micīti
Šmuklera — „Rigas kreditbanka"
Šteina — Strazdu
■
Tebeļa — Zengbušu
Теька m. m. — Teiku
Tenesa — Dzelzccļu virsv
Timbara — Veibeli
Topunova — akc. sab. „Rigas starptautiska banka"
Traubergs — Traubergs
Tukuma apr. pašvaldības — Tukuma diakonisu
slimnicas b-bu
Tukuma viesīgās b-bas kr.-aizd. kases — Goldbergu
Ullai — Frišenbruderu un akc. sab. „Stars" . . .
Ulmaņa — Dzelzccļu virsv
Valdus — Aldermauiem
.
Valkarais — Valkarāju
Vasiļjeva — Latvijas valsti
Veisis — Silis
Viesatu piensaimnieku s-bas — Jaunpils pag. sab.
Vietalvas pag. sab. — Pauliņu u. с
Vinkmaņa — Ziedinu
. . .
Višķera — Kambalu
Vīšnikifa — akc. sab „Jugla"
Vītoliņa — Bačkinu
Zaķis — Ruiga un Balodi
Zarinu — Pulciņu
Zelmaņa — akc. sab. „Daugava"
Zcmkoplbas min. — Buneri
Zemkopibas min. — Edrovski,
Zīgirīds — Dāboliņš-Dābols
538,
Žabas nek. ipaSuma pardošanas 1

71
90
190
172
550
7
81
48
316
21
7
164
38
35
60
221
174
5S
209
14
147
180
11
21
95
208
67
1.04
161
5 К.
X\

1934. g.
6
63
70
130
444
541
760
843
958

215
283
456
370
•. 226
423
370
)69
541

Lietas
Nr.
2657.

.

.

2675. ._
209. Abeles - - (irikovski im Vilčaku
544. Adamsona — Lāčiem
393. Aizputcs Kristīgas labdaribas b-bas
Alzputes
pilsētas pašvald
1019. Alksnitis — ürubi
2242. Altuchova 1
776. Anonimas cepuru fabriku un austuves s-bas
Berzinu un Rigas Starptautiskās Bankas akc. sab.
61. Apina — Zemkopibas min
396. Apslts — Gurēviču
285. Arejva — Toše . . ._
872. Arklona иск. Ipašunia p;irilos;iii;is 1
1423. Anna — Aizüpes piensaimnleku s-bu
566. Baliuš ■— Legzdinu
547. Balkina - Latvijas Tautas наша b-bu
12. Akc. sab. „Baloclis" maksātnespējas I. . . . 287,
86. Baltijas Celulozes Ēabrika Sloka pie Rigas
Dzelzcelu vlrsv
112. Bandcnieka - Kruniii.iu
45. Baraviks и. с
(iaudzis
1000. Barča — Hercmarku
511. Barina — ü r a v n
56. Bauern u. e. — Latvijas spirtrfipnieku akc. sab.
u. с
;
381,
2674. Bckurs — Cielavu
639. Berenta — Vislatv. lauksaimniek. kr-aizd. sab.
„Zelta Lats" konkursa m
684. Bergmana — Rozīts
2570. Bērmana l
_
13. Bērtiņa-Berziņa пек. īpašuma pardošanas 1. . . .
2568. Bezusa 1
2201. Bikcra - Dzelzcelu virsv
'
1635. Blau — „Daile un Darbs"
171. Blažnova testamenta 1
535. Blumentāla — Idelzaku
167. Bokšs - Dzeniti u. с
1846. ВгГЦа
akc. sab. „Ugnum"
536. Braunfelda 1
506. Bruveris — Zīverta tn. m
74. Carainan-Chimay — Drcvsu un Maršutcu . 479,
595. Ceraukstcs pag. pašv. — Kalninu
1064. Cēsu pilsētas — Neiju
687. Ciskcviča — Ciskeviču

I им
! I

543
г ■"
'M
502
515
I !5
!K5
16
413
527
267
293
311
557
5'.)4
298
525
260
405
528
328
304
459
251
491
526
451
463
285
375
4(>7
Я8
ЮЗ
517
^<)7
580
JS.\

648
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Lietas
Lpp.

Nr.

149. Cišla — Latgales lauksaiiiin. centr. kooperatlvu .
96. Cakste
Pinus
745. Culkova l
802. Cunkušs — Fiiianču min. Jelgavas cukura fabriku
512. Dadziša
Prudants
222. „C. H. Daniels & Со" 1
33. DiŠleru
Baumani
510. Domopolcs kr.-aizd. sab. — Oduminu un Gainsa m. m
41. Dubulta — Kirštcinu u. с
2494. Dukovska — Zitars
57. Dzeiba — Pabērzu
945. Dzirkals — Melkertu
592. Edens - - Krustu
983. Eglīte — PuķītL
811. Elstiņu — Samtiņiem
38. Engures pag. sab. Rēvaldu
1701. Erdmaņa — Rigas pārdaugavas rajona kopējo slimo kasi
68. E.\ceļa akc. sab. „Korona'"
2062. Falka — Ansonu
500. Feigensona — Smoļakovu
540. Finanču min. — Cīruļiem
919. Finanču min. — Kāliuš
126. Finanču min. — Liksnas pag. pašv
50. Finanču min. — Tebbitu un Bellu
123. Finkelsteina nek. īpaš. pārdošanas 1
11. Francmaņa — Francmani u. с
474,
1288. Franča — Kristapsona konkursa masu
1123. Freibergs — Aizputes apriņķa kooperatTvu . . .
203. Freimanis — Zuks m. m. . .
477. Fridenberga — Vispār. apdrošinašanas sab. nelaimes gadljumos
. . .
1893. Gaila m. m
747. Garbera naudas sadal. 1
15. Garfunkclu — Allažu pag. sab. _
1995. Gaumalieša — Aumeistcru-Zvārtavas Lauksainin.
kr.-aizd. s-bu
139.
972.
144.
245.
20.

570
295
466
411
318
523
287
246
254
528
384
504
292
435
498
278
251
324
561
261
236
442
417
506
397
502
496
324
474
27(»
510
4(MI
479
;>

Geikina u. с •— Golovko- , . . . /
Gelsons — Žviguru
'
Godkalna — Freibcrga m. m
Goldbcrga — Goldberga m. m. un Zariņu . . . .
Grau l

481
524
5(X1
Ш
!П

18. Graudirja u. с — Grants u. с
750. Grecova — JVL. S. Kuzņecovs" . . . . . . . .

W(i
"i

—

049

Lietas
Nr.

2085.
077.
542.
617.
1007.
1417.
107.
601.
42.
1032.
34.
192.
/67.
934.
469.
829.
507.
254.
2267.
676.
172.
71.
17.
2189.
184.
47.
2800.
1308.
248.
390.
191.
1066.
125.
583.
60.
803.
631.
1836.
646.
1971.
1604.
93.

Lpp.

„Grienuliel" māju pārdošanas 1
■. . .
Qrigorjevas u. c. - Ščedroviem
(irinvalda — Marcinkeviču
(irīnvalds 1
Gusts — Ousta m. ш
' . .
Hanzena — Zernkopības min
Hclmaua — Jelgavas pilsētu
„Helmsing & ürimm" — Jelgavas linu manufakt.
ake. sab. „L. & J. Hoff
ffercberga — Kleinhofu
Hiršlionia — Vilenčiku
Holcmana — „Latvi.ias Loids"
Ake. sab. „iva" — Dzelzceļu virsv
Izģlītlbas min. - - Stendes pag. pašv
Jansona 1
Jamiļa — Visp. apdroš. sab. nelaimes gadljumos . .
Januševica — Bakderu un Kurpnieks
Jēkabsonu — Sprostinu-Ogres palidzibas b-bu un
Preisu
Jepe — Medni
Jonck un Polievski 1
Jonikan un Stranpe —• Jonikariiem . . . * . . .
Jureviča — Šteinbergs
Kaca un üalilejeva — Tevii.iu
._ . .
Ake. sab. „Kaija" — Latv. tirdzniecības un rupnieclbas banku
Kalnina — Cesvaines piensaimn. s-bu
Kalnin.ua — Zerneli
Kārklina 1
Kampa — Berģis
Kazanovska
Dumpi
Keiles un Trimera — „Dukāts" un Kamenkoviču .
Ķeksis — Kreicbergu
Kerbeļa u. e. - - Sviķi u. С
„Ķieģelis" — Rigas tclefona kantoris
Kirsona — Kirsoiui
Klavii.iu
Vevcri
Kocera
Koceri
Konrada — Mežotnes pag. sab
Kooperatives tranzitbankas — Dzelzeeļu virsv. .
Koreckis — Krogzemi
Kramina — Auninu
Krecers - Rigas pilsetu
Kreila - Latvijas Banku
Kreinera maksātnespējas 1

453
J9]
304
S32
54«
töl
434
421
291
482
221
499
420
399
588
431
294
502
309
386
432
305
218
419
514
432
483
548
530
526
509
513
431
302
326
416
323
569
422
482
536
313

—
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Lietas
Nr.

217.
2248.
142.
69.
48.
553.
761.
701.
2912..
1526.
240.
90.
720.
8.
438.
22.
2150.
1870.
251.
807.
504.
603.
206.
2332.
2264.
602.
231.
14.
374.
642.
2565.
137.
3215.
565.
711.
569.
625.
834.
733.
2052.
1009.
1447.

Lpp,

Kreinera 1
Krievāna 1
Krims — Kanaviņu
Krūmiņu — Rigas Jūrmalas pilsētu un Jansonu . .
Kuncendorfs u. c. — Lindemans m. m. un ZemkopTbas min
Kupča — Engels
Kurmja — Hellsteinu
Lāča — Lāci
Laimiņš 1
Laizāns — Gulbi
Lasmaņa mant. 1
Latvijas Banka — Bērtiņ-Bērziņu u. с
Latvijas Banka — Petrol
Latvijas Dzelzcelu virsv. — akc. sab. „A. Balodis"
Latvijas Dzelzcelu virsv. — Kleina mant. m. m. .
Lavinga — Maurachu
Levina — ürossu
Levina — Kaulu dcdzināšanas un pārstrādāšanas
fabriku s-bu
Lezdina — Latv. Lauksaimn. ekonomisko s-bu .
Liepiņa — Rubertu
Akc. sab. „A. Lipperts" — Magidsons u. с . . .
Lukasu un Trijetca — Ezergaili
Lurje mant. 1
Malkova — „Vcselība" ._
Markuzes nek. īpašuma pardošanas 1. . . . 250,
Matcats — Krūzēm . . .
Matroža — ürikovski
Matveja 1
Medņa — Stremplers
Melbārda — Rudzīts
Miezers 1.
. . _. _
Mīlgravja kuģu buvētavas un mašīnu fabrikas
akc. sab. — Finanču min
Millers — Blumenavu
Minus — Minusu
Mittelhofa — Alksni
Mucenieka — Vīksniniem
Muskara — Porēju
392,
Niemovas — Lazdiniem
Nodoklu dep. sudz. 1
. _ . . . .
Oldenburga — akc. sab. „Latvijas privatbanka" .
u š a — Krīgeru un Fišeru
Papeļa — Latvijas Banku

521
439
383
308
442
317
395
396
565
56Ü
574
430
487
246
376
229
550
265
478
266
232
552
464
5O0
281
410
547
404
250
307
546
378
551
274
571
389
395
432
414
563
I1'/
280

Lietas
Nr.
673.
73.
534.
164.
40.
J05.
16.
36.
1887.
927.
555.
1496.
1237.
827.
833.
640.
456.
1041.
619.
37.
109.
2154.
31.
2627.
97.
496.
2021.
106.
1917.
1599.
138.
793.
1950.
1914.
2735.
1056.
609.
789.
2808.
1018.
104.
465.
2841.

Papša — Stīpnieks
Perlbacha un Šķipsnas иск. ipašunia pardosanas 1.
Pētersons — Bundžu
Piķķes — Piķķi
Pilāta — Trijetcu
.
Pirmas Latv. cukura fabrikas иск. ipaš. pārdoš. 1.
Plaucina — Plaucina m. m
,547,
Pļavnieka un Ridigera šķīrējtiesas 1
Poļa — Latv. Sarkana krusta Jelgavas nodaļu . .
Potaša — Rigas Katoļu bīskapa kiiriiu
Priedes — Antonu_
Pricditcs — „Liepājas batika"
■. .
Puķudārza — Rigas pilsētu
Pulenčiku — Pulenčiku
Reimers — (in/am
Rigas Kreditbankas — Zemkopības min
Rigas Latviešu labdarlbas b-bas — Krukli . . .
Rigas Mazsaimii. kr.-aizd. sab. „Monrepo" — Cīruli un Zeibotu
Rigas pilsētas — Bušu
Rigas pilsētas — Dzelzceļu virsv
Rigas pils. savst. kreditb. — Kara min. . . 426,
Rittigs — Gulbi
_. .
Rodmai,ia — Atkl. sab. „J. Baumaņa un P . Petersona tūbiņu rūpniecība"
Rodzevičs 1.
Rodziņš — Latv. Universitates studentu padomi .
Rubenis — Bembera m. m
Ruseckis — Octans
Rušmana 1
Rutkovska — Treibergu un Bauman
Saldus Sadraudzīgās b-bas — Ivinu un Gertneru .
Salmiņa — Salmii.iu
Samišu akc. sab. „Auto"
Saugals — Cīruli
Seržans ■— Ozolu
Seviškes — Rigas pilsētu
Sifs — Sifu
•
Sīkstula mant. apsardz. 1
Siliņu — Rigas pilsētu
Sīpols — Kevičs
Skudra — Teterim
Skultes 1
Sniķera — Firksers
S. „Spēks" — Klaustiņu

Lpp.
394
455
305
372
268
396
553
$06
562
242
$92
517
527
299
558
332
.301
472
287
263
427
467
320
512
295
233
471
400
381
249
438
485
410
235
495
471
498
380
537
540
447
221
583

—

652

—

Lictas
Nr.

664.
666.
493.
2262.
474.
763.
111.
502.
1556.
2167.
1271.
943.
247.
72.
2.369.
87.
114.
197.
491.
805.
2489.
612.
21.56.
791.
1862.
501.
698.
473.
220.
557.
1970.
127.
2268.
773.
226.
1027.
1016.
2751.
129.
710.
208.
2707.
161.

Lpp.

Sprogis 1
Sproģis 1
Sproģa — Rjabinski
Spruksta I. . _
Steinerta — Üdris
Strogina — Dimautu
„Sunītu Nr. 8" pārdošanas 1
Svidlcra — Goldbcrgiem
Seidereiterä — Vanagu
Šenvalda — Bušu
Šepko — Mārtinsoiui
Šlēzina 1
Akc. sab. „fl. Schlink & Со" — Šulcu
Šmidta nck. ipaš. pardošanas 1
Švarcu. nek. Tpaš. pārdošanas 1
Tageru 1
Taube üft Tizcnhauzen 1
Tenis u. с — Malnaci u. с
Thielemaņa — Šprenku
Tomašcviča — Līcīti
Uljanova — Krcčmeri
Unfcrhau — Kadiķi
Usas — Rīgas pilsētu
Vaivoda — Rotsteinu
Valdheima_l._
Valkas patērētāju b-bas „Nakotne" — Šmidtu . .
Valtera-Nicdras — Kriščuku un Seilern . . _ . .
Vanaga — Zvejnieku b-bu apvienības kooperātīvu
Vankina — Tautas labkl. min. un Liezeres draudzes
padomi
492,
Akc. sab. „Varonis" — ŽmidtJem
Vasiļjeva — Akc. sab. „Rigas komerebanka" . .
Velmera — Krūmii.ui
Vēvera — „Pirmais privātais lombards" . . . .
Virbuļa — Lcvanu
Vītolu — Čardi un Augškalnu
Vītols — Zilgalvis
Zaķa — Živn
. . . ,
Zalomanis 1
Zalmus — Lauksargu
Zai.ika 1
Zaubes 1
Zeidinai.ia — Freibergu . ._
Zemgales krcd. s-bas — maksātnesp. I Latv. eukurfabrikas s. u. с

307
312
218
512
235
522
465
304
264
468
499
499
5Л2
412
555
300
577
443
377
435
478
440
493
390
396
252
378
290
496
Л6
4 54
495
519
424
259
500
572
507
38(1
308
176
561
374

— 653 —
Lietas
Nr.

89.

I ни

Zemkopības min.

Berkoviču u. c.

177. Zemkopības min. — Hermaņiem

.

.

. 292, ЗЛ.1

472

178. Zemkopības min. — .Jaunsaimnieku kr.-aizd. sah. . 462
451. Zemkopības min. — Zommcri
24(>
1933. Zumenta — Bišofu im Vēveri
508
Apvien. sapulccs spr. Nr. 1
446
Apvien. sapulccs spr. Nr. 9
451
Apvien. sapulccs spr. Nr. 24
579

654 —
"

X sej • sprledumii raditajs
lietu numeracijas kartiba.
Lappuse
Lietas №
1928. g.
609
109, 112

Lietas №

1929. g.

47
49
50
62
64
65
67
70
80
85
89
93
99

170
207
249
266
535
918

108
68

478
473
113
304
1930. g .

447
643
768
816
1116
1119
1447
1892

100
488
480
508
96

108
389
«559, 560 1931. g .
533
573
469

82

778
823
1932. g.
2622

534
1933. g.

14
33
35
37

316
183
228
98

39

45
46

103
104
106
107
112
116
117
126
132
134
139
144
159
165
166
179
182
183

Lappuse
30

117
151
6, 8, 9
208
44
67

157
375, 401
247, 277
12
96

146, 186
97, 109
163
106
166
147
98

49
59
168
225
161
146
169
211
198
224
22

179
28
21

182

—
etas №
202
212
288
297
361
505
693
726
732
743
768
787
805
811
812
836
848
850
855
857
859
878
885
887
892
895
897
898
899
908
916
923
931
934
935
936
939
956
957
959
960
962
967
973
975

L-appuse
196
25, 45
54
38
61
62, 79
504
40
19
52
60
23
106
538, 546
31
13
15
16
155
t

21
12
18
7
3r>
48
. 22
34
180
195
81
95
62
49
14
71
42
12
152
20
550
51
57
56
50

655

—
Lietas №
976
983
984
985
987
996
1000
1003
100S
1012
1013
L030
[032
1046
1 (154

1055
1 059
1069
1072
1086
1105
1108
1203
1239
1383
1407
1692
1823
1881
1S96
1910
1939
2002
2006
2026
2031
2051
2130
2131
2157
2256
2299
2312
2376
2444

Lappuse
21
145
164
159
72
104
167
154
L90
171
18 1
173
IS2
175
102
101
69
188
95
167
164
209
19
174
17
408
154
19
29
11
33
64
545
78
74
178
94
206
6
201
20, 21
241
110, 118
191
193

—
Lietas №

2445
2448
2464
2493
2498
2504
2508
2541
2548
2570
2586
2591
2625
2678
2707
2715
2748
2771
2822
2835
3894
2901
2904
2940
3020
3055
3068
3224

Lappuse

437
186
107
73
176
107
190
149
58
58
180, 18
182
180
221
213,239
66
172
54
9
99
71
175
75
105
202
153
203
256
1934. g.

6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
31
33
34

215
246
474, 502
287, 311
251
404
479
547, 553
218
296
217
229
320
287
221

656

—
Lietas №

36
37
38
40
41
42
45
47
48
50
56
57
60
61
63
68
69
70
71
72

73
74
86
S7
89
90
93
96
97
104
105
106
107
109
111
112
114
123
125
126
127
129
130
137
138

Lappuse

306
263
278
268
254
291
298
432
442
506
381, 405
384
326
285
283
324
308
456
305
412
455
479, 517
557
300
292, 333
430
313
295
295
447
398
400
434
426, 427
465
504
577
397
431
417
495
380
370
378

438

—

Lietas №
139
142
144
149
161
164
167
171
172
177
178
184
191
192
197
203
206
208
209
217
220
222
226
231
240
245
247
248
251
254
285
374
390
393
396
438
444
451
456
465
469
473
474
177

191

Lappuse

481
383
503
570
374
372
375
463
432
472
462
514
509
■ 499
443
474
464
476
489
521
492, 496
523
259
547
574
484
532
530
478
502
585
250
526
234
216
376
226
246
301
221
588
290
235
276
377

657

—
Lietas №

Lappuse

493
496
500
501
502
504
506
507
510
51 1
512
534
535
536
540
541
542
544
547
553
555
557
565
566
569
583
592
595
601
602
603
609
612
617
619
624
625
631
639
640
642
646
664
666
673

218
2^Л
261
252
31M
23J
303
294
246
260
318
305
285
318
236
423
304
239
293
317
392
316
274
267
389
302
292
307
421
410
552
498
440
332
287
395
392
323
328
332
307
422
307
312
394

—
Lietas №
676
677
684
687
698
701
710
711
720
733
745
747
750
760
761
763
767
773
776
789
791
793
802
803
805
807
811
827
829
833
834
843
872
919
927
934
943
945
958
972
983
1000
1007
1009
1016

Lappuse
386
391
304
283
378
396
308
571
487
414
466
400
394
370
395
522
420
424
425
380
390
485
411
416
435
266
498
299
431
558
432
369
413
442
242
399
499
504
541
524
435
525
548
497
572

658

—
Lietas K°

101S
1019
1027
1032
1041
1056
1064
1066
1123
1237
1271
12SS
1308
1417
1423
1447
1496
1526
1556
1599
1604
1635
1701
1836
1846
1862
1870
1887
1893
1914
1917
1933
1950
1970
1971
1995
2021
2052
2062
2085
2150
2154
2150
2167
2189

Lappuse
540
502
500
482
472
471
580
513
324
527
499
496
548
331
527
280
517
560
264
249
536
451
251
569
467
396
265
562
510
235
381
508
410
434
482
536
471
563
561
543
r,5{)

407
493
468

\\ч

—
Lappuse

Liutas .№

2201
2242
2248
2262
2264
2267
2268
2332
2369
2489
2494
2565
2568
2570
2627
2657

•

526
515
439
512
25Ü, 2 8 1
309
519
500
555
478
52S

546
491
459
512
544

659

—
Lappuse

2674
2675
2707
2735
2751
281 ii»

28118
2841
2912
3215

i appi

52*
i.-i

567
498
507

183

537

583
565
551

Apvieii. sa ipnlc. spried
1
9
24

446
451
579

—

660 —

X sēj. kopīgs

satura rādītājs.
Agrārās reformas likums
CivTlprocesa nolikums 18, 58, 103, 174, 242, 303,
441,
Dažadi dzelzceju noteikumi
Dažādi tirdzn. ticsību jautājumi 30, 67, 111, 187,
314, 405,
Dzelzceļu likums
Instrukcija par lauku pašvaldību nodokju un citu
apstrīdamu summu piedzīšanu
Kurzemes zemnieku likumi
297,
Latgales civīllikums . . . .
15, 167, 299, 384,
Latgales pagastu satversmes pagaidu noteikumi . .
Latvijas bankas statūti
Latvijas civīllikums 5, 47, 95, 145, 215, 283, 369,

39
391,
492, 545
114, 323
252,
460, 516
35, 80
ne209
436, 485
438, 538
. .
417
279, 332
423,
469, 533
Latvijas hipoteku bankas statuti
118
Liikums par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos
76, 275, 586
Likums par darba laiku 43, 70, 202, 264, 324, 411, 467,
525, 559
Likums par darījumu anullešanu, kurus paradnieks nosledzis kreditoriem par launu
277
Likums par Latvijas izglītības iestādēm
204, 420
Likums par laullbu
_. . 199, 269, 54i
Likums par nekustamas mantas atsavinašanu 45, 325,
412, 465, 575
Likums par pagasta pašvaldību
278, 415
Likums par sociālo apgādi
41
Likums par telpu īri . .55, 99,_ 170, 301, 387, 440, 486, 539
Likums par tirdzniccibas un rupnieclbas uzņemumu parcju, 1916. g. 3. julijä
36, 68, 319
Likums par valsts aizdevumiem un viņu nodrošinašanu . . 564
Likums par zemes ceļiem
207
Nodevu nolikums
32, 113, 194, 413, 463, 574
Notāriāta nolikums
197, 321, 414

Noteikumi par kollektlvu darba līgumu
Noteikumi par kooperātīvām säbiedribarn im viuu savicnībārn •
327,
Noteikumi par naudu
Noteikumi par negodīgas konkureuccs apkaļošanu . . .
Noteikumi par pilsētu ienakumiem, izdcvumiem un budžetiem
Noteikumi par slLmo kasem
Noteikumi par strādnicku un citu algotu darbinicku n o
drošināšanu slimības gadījunios
Noteikumi par Vidzemes_Ev.-Iut. konsistorijas likvid. им
ev.-lut. baznīcas pārvaldīšanu
Pagasttiesu lik
Papildinajums kreditlikumos, 1929. g. 17. maijā . . . .
Papildinajums, likuma par katedrāļu piešķiršaiiii Latvijas
ev.-lut. bfskapam un katoļu bīskapam
Rigas biržas parašas
Rigas hipoteku biedribas statfiti
Rigas pilsētas saistošie noteikumi
Rlkojums par Ziemeļu Latvijas pilnvarnieku
Rlkojums par zlmognodevu 34, 196, 260, 317, 409, 466,
522,
Rūpniecības darba nolikums
69,
Tiesu iekartas likumi
240,
Tirdzniecības procesa nolikums . . 192, 255 313, 457,
Vekseiu likumi
79, 267,
Vidzemes zemnieku likumi
168, 296, 382,
Vispār. dzclzceļu nolikums

;

| Nr. M

584
581
421
529
580
422
418
212
И2
578
82
533
281
210
329
558.
257
490
520
566
483
262

X Izvilkumu burtnīcu vāki un reklāmas, izd. 1934.g.

X Izvilkumu 7.burtnīcas noslēguma vāka iekšlapa

X Izvilkumu 7.burtnīcas noslēguma ārējais vāks

X Izvilkumu 9.burtnīcas sākuma iekšvāks

X Izvilkumu 9.burtnīcas noslēguma vāka iekšlapa

